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KRONIKA

Współczesny obraz epidemiologii weterynaryjnej
Epidemiologia, jako sztuka obserwacji, istnieje bez 

wątpienia od zarania dziejów. Choroby zakaźne stano-
wiły najważniejszy problem zdrowotny społeczeństw. 
Około 2500 lat temu Hipokrates napisał rozprawę „Po-
wietrze, wody, miejsca”, która wskazywała na ważkość 
zjawiska. On też wprowadził pojęcia „epidemeion” 
(epidemia) oraz „endemeion” (endemia) (1).

Choroby zwierząt, zwłaszcza zakaźne, oraz procesy 
zachodzące podczas ich powstawania stały się podsta-
wą do rozwoju epidemiologii weterynaryjnej, nauki 
o chorobach występujących w populacji oraz wpływie, 
jaki na ich występowanie wywierają różne zjawiska 
i czynniki. Współcześnie epidemiologia weterynaryjna 
obejmuje również nadzór nad zdrowiem zwierząt oraz 
ludzi. Od kilku lat uważa się epidemiologię za naukę 
o chorobach występujących w populacji zarówno ludzi, 
jak i zwierząt (1-3, 7, 9, 10). Ponadto z uwagi na fakt, 
że wystąpienie choroby w stadach zwierząt zawsze jest 
związane ze stratami ekonomicznymi i hodowlanymi, 
epidemiologia weterynaryjna zajmuje się chorobami nie 
tylko zakaźnymi, ale również niezakaźnymi, które szerzą 
się w sposób masowy. W rozpoznawaniu tych chorób 
i zjawisk im towarzyszących przychodzą z pomocą, 
oprócz tradycyjnych metod badawczych, odpowiednie 
programy komputerowe, pozwalające na analizę obser-
wacji poczynionych podczas występowania konkretnych 
chorób i porównywania tych zjawisk w monitoringu. 
Takie rozwiązania pozwalają na określenie kierunku 
zwalczania i kontrolowania występowania chorób w po-
szczególnych populacjach zwierząt (8).

Przedstawiając współczesny obraz epidemiologii 
weterynaryjnej należy pamiętać o jej dużym wkładzie 
w zapewnienie zdrowia publicznego. Jej znaczenie 
podkreśla fakt zajmowania się zwalczaniem i kontrolo-
waniem zoonoz, jak również dążeniem do zapewnienia 
zdrowia zwierząt, poprzez udział w tworzeniu strategii 

zwalczania i kontrolowania występowania chorób (4-6). 
Epidemiologia weterynaryjna – to również badanie i sza-
cowanie ryzyka przenoszenia się różnych chorób między 
poszczególnymi krajami w związku z obrotem zwierząt 
i artykułów pochodzenia zwierzęcego (11).

Historia powstania stowarzyszenia SVEPM
Stowarzyszenie Epidemiologii Weterynaryjnej i Me-

dycyny Prewencyjnej zostało utworzone w 1982 r. 
w Wielkiej Brytanii. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w Edynburgu w Szkocji. Mając na względzie roz-
wój i wzrost znaczenia epidemiologii weterynaryjnej 
w różnych aspektach, prowadzone są obecnie rozmowy 
dotyczące możliwości zmiany nazwy stowarzyszenia 
na Towarzystwo Ekonomiki, Zdrowia Publicznego 
i Epidemiologii Weterynaryjnej.

Członkowie SVEPM
SVEPM zrzesza współcześnie ponad 220 członków 

reprezentujących zarówno lekarzy weterynarii, pra-
cowników laboratoriów diagnostycznych, instytutów 
badawczych wykładowców akademickich, jak również 
przedstawicieli firm farmaceutycznych oraz innych za-
wodów związanych z opisaną problematyką. Członko-
wie stowarzyszenia pochodzą z 24 krajów, w tym m.in. 
z Estonii, Rumunii, Serbii, a ich liczba sukcesywnie 
wzrasta.

Nowi członkowie są przyjmowani do SVEPM na 
podstawie wypełnionego formularza określającego 
dane personalne, dane dotyczące miejsca pracy i miej-
sca zamieszkania (http://www.svepm.org.uk/join.php). 
Osoby zainteresowane określają również pola swoich 
zainteresowań zawodowych, wybierając między inny-
mi takie zagadnienia, jak: epidemiologia analityczna, 
techniki statystyczne, modele matematyczne, ochrona 
zdrowia publicznego czy też wiele innych związanych 
z epidemiologią weterynaryjną. Warunkiem koniecznym 
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przyjęcia do stowarzyszenia jest uiszczenie opłaty wpi-
sowej (40 GBP). Natomiast roczna opłata członkowska 
wynosi 20 GBP.

Władze stowarzyszenia
Przewodniczącą komitetu wykonawczego SVEPM 

jest dr Kristien Verheyen z Wielkiej Brytanii (kverheyen 
@rvc.ac.uk), starszy wykładowca w Królewskiej Akade-
mii Weterynaryjnej w Londynie. Jej główne zaintereso-
wania naukowe to epidemiologia chorób koni. Starszym 
zastępcą przewodniczącej jest dr Tim Parkin z Uniwersy-
tetu Weterynaryjnego w Glasgow, Wielka Brytania (Tim.
Parkin@glasgow.ac.uk), a młodszym zastępcą – dr Koen 
Mintiens z Belgii. Funkcję sekretarza honorowego pełni 
dr Ann Lindberg ze Szwecji, a honorowego skarbnika – 
dr Marnie Brennan z Wielkiej Brytanii. Kadencja władz 
stowarzyszenia trwa 3 lata.

Doroczne konferencje SVEPM
SVEPM zakłada w swojej pracy programowej posze-

rzanie wiedzy z zakresu epidemiologii weterynaryjnej 
oraz zdrowia publicznego. Realizuje to m.in. poprzez 
doroczne konferencje pozwalające na zapoznanie się 
z nowymi wynikami badań, jak również kierunkami 
rozwoju tej dziedziny weterynarii. Każdej konferencji 
towarzyszy wydanie książki zawierającej referaty przed-
stawianych prac naukowych. Pozycja ta dla członków 
stowarzyszenia wydawana jest bezpłatnie w ramach 
rocznej opłaty członkowskiej. Istnieje również możli-
wość nabycia materiałów archiwalnych, z wcześniej-
szych konferencji, za opłatą 20 GBP. W ostatnich latach 
konferencje odbywały się w Londynie (2009 r.), Nantes 
(2010 r.), Lipsku (2011 r.) i w Glasgow (2012 r.).

W 2013 r. konferencja odbyła się w dniach 20-22 mar-
ca w Madrycie w Hiszpanii. Pierwszy dzień spotkania 
został poświęcony w połowie warsztatom praktycznym 
oraz sesjom plenarnym. Uczestnicy warsztatów mogli 
zapoznać się m.in. z prowadzeniem dochodzenia epi-
demiologicznego w przypadku chorób zakaźnych wy-
stępujących w wielu krajach, z oceną zdrowia zwierząt 
czy też wykrywaniem nieprawidłowości dotyczących 
nadzoru epidemiologicznego. W ramach konferencji 
przedstawiono doświadczenia specjalistów hiszpań-
skich w zakresie zwalczania i kontrolowania chorób 
zwierząt oraz zagadnienia przenoszenia chorób ważnych 
ze względów epidemiologicznych i nadzoru nad nimi. 
W kolejnych dniach konferencji zajmowano się zdro-
wiem publicznym, nadzorem nad czynnikami wywołu-
jącymi choroby, jak też rolą właścicieli zwierząt podczas 
zwalczania chorób zakaźnych. Konferencji towarzyszyła 
sesja plakatowa poświęcona najnowszym zagadnieniom 
z zakresu epidemiologii weterynaryjnej.

Tegoroczna konferencja odbyła się w Dublinie 
w Irlandii w dniach od 26 do 28 marca. Jej głównymi 
organizatorami byli profesorowie Simon More i Daniel 
Collins z Centrum Epidemiologii Weterynaryjnej i Ana-
lizy Ryzyka (The Centre for Veterinary Epidemiology 
and Risk Analysis – CVERA) Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej Uniwersytetu w Dublinie. Na miejsce 
konferencji wyznaczono zamek w Dublinie. Program 

tegorocznego spotkania obejmował sześć warsztatów 
o różnej tematyce, otwierających i zamykających wy-
kłady plenarne, jak również ustne prezentacje naukowe 
i sesje plakatowe. Wśród planowanych tematów konfe-
rencji były zagadnienia dotyczące epidemiologii zwie-
rząt wodnych, metod jakościowych wykorzystywanych 
w epidemiologii, oporności na antybiotyki, nowych 
chorób oraz socjopsychologii w epidemiologii wetery-
naryjnej. Nowością dotyczącą proponowanych tematów 
na tegorocznej konferencji była problematyka związana 
ze zdrowiem pszczół. Ostatnia konferencja SVEPM 
odbyła się między innymi przy wsparciu Ministerstwa 
Rolnictwa Irlandii i państwowych służb weterynaryjnych 
z Dublina oraz z Londynu, jak również firm prywatnych. 
Warto nadmienić, że udział w dorocznych konferencjach 
stowarzyszenia nie wymagał członkostwa w SVEPM.

Kongres w Dublinie został poprzedzony konferen-
cjami wstępnymi, w postaci praktycznych warsztatów 
z zakresu tworzenia modeli statystycznych i matema-
tycznych dla określonych sieci informatycznych, które 
odbyły się w dniach 24-25 marca 2014 r. Warsztaty pro-
wadzili dr Angel Ortiz-Pelaez oraz dr Guillaume Fournié 
z Królewskiej Akademii Weterynaryjnej w Londynie. 
Inne spotkanie, 25 marca 2014 r., było zebraniem grupy 
naukowców poświęconym utworzeniu międzynarodo-
wej sieci informatycznej pozwalającej na wyznaczenie 
wspólnych rozwiązań dotyczących chorób zakaźnych 
oraz zbieraniu i przesyłaniu danych, dotyczących ogra-
niczenia występowania chorób zwierząt.

Istotne wydaje się również wskazanie, iż SVEPM 
funduje szereg nagród stypendialnych, których celem 
ma być zachęcenie do członkostwa w stowarzyszeniu. 
W głównej mierze dotyczy to epidemiologów lub spe-
cjalistów z zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia 
publicznego, pochodzących z Europy Wschodniej lub 
Południowej. Warto nadmienić, że w gronie członków 
SVEPM nie ma żadnej osoby z Polski.
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