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Tegoroczna Sesja Generalna Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) odbyła się w dniach 24-
29.05.2015 r. w Paryżu, w Maison de la Chimie do 28 
maja, a 29 maja w siedzibie OIE na rue de Prony 12 
(1, 2). Obradom przewodniczyła dr Karin Schwaben-
bauer (Niemcy), prezydent OIE. Dr Nicholas Kauta 
(Uganda) prowadził część obrad pierwszego posie-
dzenia plenarnego dotyczących tematyki technicznej. 
Po przeprowadzeniu wyborów kolejnego prezydenta 
OIE na następną 3-letnią kadencję przewodnictwo 
obrad ósmego posiedzenia plenarnego przejął od dr 
Karin Schwabenbauer nowo wybrany prezydent OIE 
dr Botlhe Michael Modisane z Afryki Południowej.

W obradach uczestniczyły delegacje ze 151 państw 
członków OIE*) (w roku ubiegłym brało udział 140 
delegacji państwowych). Przybyli obserwatorzy 
z dwóch krajów nie będących członkami OIE oraz 
przedstawiciele 34 międzynarodowych lub regional-
nych organizacji współpracujących z OIE.

Dr Bernard Vallat, dyrektor generalny OIE, uczest-
niczył jako konsultant przewodniczącego obrad w cha-
rakterze sekretarza generalnego.

Dr Tammy R. Beckham (USA) była sprawozdawcą 
tematu technicznego, referowanego w czasie Sesji 
Generalnej OIE.

W obradach plenarnych uczestniczyli również 
przewodniczący komisji specjalistycznych i grup ro-
boczych OIE oraz niektórych grup ad hoc. Brali też 
udział: dyrektor generalny Panamerykańskiej Organi-
zacji Zdrowia – PAHO Carissa Etienne, sekretarz gene-
ralny Światowej Organizacji Celnej Kunio Mikuriya,  
jak również 16 ministrów lub innej rangi członków 
rządów państw członkowskich OIE.

Obecni w czasie obrad byli honorowi prezydenci 
OIE: dr Amadou Samba Sidibe, dr Romano Marabelli, 
dr Barry O’Neil i dr Carlos A. Correa Messuti.

Obrady 83. Sesji Generalnej otworzyła powitaniem 
zebranych prezydent OIE dr Karin Schwabenbauer, 
stwierdzając, że jej 3-letnia kadencja umożliwiła za- 
poznanie się z szeregiem problemów weterynaryjnych, 
w różnych częściach świata. Wspomniała o doko-
nanym w tym okresie postępie, uwzględniającym 
potrzeby państwowej służby weterynaryjnej. Wyra-
żało się to opracowaniem szeregu wytycznych oraz 
zorganizowaniem konferencji naukowych.

Po wystąpieniu odczytany został adres prezydenta 
Republiki Francji Françoisa Hollanda, wyrażający 
uznanie dla dokonań OIE. Podziękowania skierowane 
były również do dr Schwabenbauer za jej zaangażo-
wanie i efektywność działania w minionej kadencji na 
stanowisku prezydenta OIE.

Złotym medalem OIE, przyznawanym corocznie 
jednej osobie, został wyróżniony dr Roy Gordon Ben-
gis (Rep. Południowej Afryki). Odznaczenie za Służbę 
Merytoryczną (Meritorious Service Award) otrzymali: 
dr Abdul Rahman Sira (Indie), dr Temple Grandin 
(USA) i prof. Volker Moenning (Niemcy).

W czasie kolejnego posiedzenia plenarnego przy-
jęto zaproponowany porządek obrad oraz powołano 
zespoły do określenia porządku i treści obrad 84. i 85. 
Sesji Generalnej, odpowiednio, na lata 2016 i 2017.

Dr Vallat, referując sprawozdanie roczne, podzięko-
wał za udział w działalności OIE komisjom i zespołom 
roboczym oraz grupom ad hoc. Stwierdził, że liczba 
państw, członków OIE, osiągnęła 180 po przystąpieniu 
Liberii i Południowego Sudanu. Zorganizowano dwie 
wartościowe konferencje, jedną w Szwajcarii, drugą 
w Meksyku, a w Rabacie odbyła się konferencja re-
gionalna dla Afryki.

Przy końcu 2014 r. w OIE działało 14 biur w: Pa-
ryżu, Astana, Bamako, Bangkoku, Bejrucie, Brukseli, 
Buenos Aires, Gaborone, Moskwie, Nairobi, Panama 
City, Sofii, Tokio i Tunisie.

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) 
kontynuowała w okresie sprawozdawczym współ-
pracę z licznymi organizacjami międzynarodowymi, 
zwłaszcza z WHO, FAO, WTO, w tym z FAO na temat 
grypy zwierzęcej. Podkreślono też udział w między-
narodowej współpracy OIE odnośnie do pryszczycy 
i wścieklizny.

Sprawozdanie informowało o finansowym poparciu 
Departamentu Rolnictwa Australii programu promu-
jącego dobrostan zwierząt.

Przez dr. Vallata scharakteryzowana została, wy-
konana w 2014 r. w ramach OIE, działalność komisji 
specjalistycznych, grup roboczych i grup ad hoc. Przy 
końcu 2014 r. liczba laboratoriów referencyjnych 
OIE (OIE Reference Centres) wynosiła 296, w tym 
49 Ośrodków Współpracujących i 247 Laboratoriów 
Współpracujących. Referent wspomniał o odbytej 
Światowej Konferencji na temat referencyjnych ośrod-
ków i laboratoriów OIE, która odbyła się w Republice 
Korei w październiku 2014 r.

Kolejnym osiągnięciem OIE w roku sprawozdaw-
czym był zakup przez Fundusz Światowy dużej liczby 
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dawek szczepionek przeciw wściekliźnie psów, prysz-
czycy i księgosuszowi małych przeżuwaczy – przezna-
czonych dla krajów rozwijających się Afryki i Azji.

Sprawozdanie roczne dr. Bernarda Vallat zostało 
przyjęte przez delegatów z pozytywnymi uwagami, 
jednomyślnie.

Na zakończenie sprawozdania dr Vallat przedstawił 
przewodniczących i składy osobowe grup roboczych: 
1. Choroby Zwierząt Nieudomowionych; 2. Produk-
cja Zwierzęca w aspekcie Bezpieczeństwa Żywności; 
Dobrostan Zwierząt.

Kolejnym punktem programu był wykład dr Tammy 
R. Beckham, który dotyczył wykorzystania nowych 
technologii w zarządzaniu zdrowiem zwierząt, infor-
macji o występowaniu chorób, przeglądów w celu ich 
wykrywania i działań w sytuacjach nieprzewidzianych. 
Autorka podkreśliła, że osiągnięty postęp, dzięki roz-
wojowi metod elektronicznych i informatyki, w bardzo 
istotnym stopniu przyczynia się w skali globalnej do 
szybkiego otrzymywania niezbędnych informacji, 
istotnych w epidemiologii ważnych chorób zakaźnych 
zwierząt oraz ich zwalczaniu. Umożliwia to definio-
wanie w skali świata ekosystemów zdrowia. Daje 
również podstawy do zwalczania chorób w znacznie 
krótszym czasie niż dawniej. Wysłany przez OIE do 
państw członków OIE formularz pozwolił na ocenę 
skuteczności w zwalczaniu chorób poszczególnych 
państw, zależnie od lokalizacji geograficznej, wska-
zując równocześnie na istniejące niedobory poszcze-
gólnych służb weterynaryjnych. Referat uwzględniał 
również współpracę z agendami zdrowia publicznego 
w ramach koncepcji „Jedno Zdrowie”.

Kolejnym punktem programu 83. Sesji Generalnej 
(26 maja 2015 r.) były wybory dyrektora generalnego 
OIE po upływie trzeciej 5-letniej kadencji dr. Bernarda 
Vallat, który stwierdził, ze nie ubiega się o wybór na 
kolejną kadencję. W związku z tym wysunięta została 
na stanowisko dyrektora generalnego OIE kandyda-
tura dr Moniki Eloit, reprezentującej Francję i po-
partej w kandydowaniu przez państwa członkowskie 
UE. Kandydatka w swej prezentacji wykazała duże 
kompetencje odnośnie do prowadzonych prac w OIE 
i w problematyce międzynarodowej z zakresu zwal-
czania chorób zakaźnych i bezpieczeństwa żywności. 
Efektem było poparcie z wynikiem: na 139 osób gło- 
sujących oddano 133 głosy popierające kandydaturę  
na dyrektora generalnego dr Moniki Eloit przy 5 gło-
sach nieważnych i 1 kartce bez zaznaczenia.

Po zapoznaniu się z rezultatami głosowania dr 
Schwabenbauer, prezydent OIE, ogłosiła, że dr Eloit 
została wybrana i będzie zatrudniona na stanowisku 
dyrektora generalnego OIE na okres 5 lat, począwszy 
od 1 stycznia 2016 r. Dr Eloit, poproszona na salę 
obrad, zapoznana została z decyzją podjęcia wymie-
nionej pracy w OIE od początku przyszłego roku. Po 
tej informacji przekazane zostały przez uczestników 
obrad gratulacje, za które dr Eloit wyraziła podzięko- 
wanie.

W czasie następnego posiedzenia plenarnego miały 
miejsce wystąpienia następujących organizacji między-
narodowych, współpracujących z OIE: FAO, WHO, 
Codex Alimentarius, Banku Światowego i WTO.

Zastępca dyrektora generalnego FAO Maria Elena 
Semedo wymieniła kierunki misji FAO aktualnie 
realizowane, dotyczące walki z głodem w krajach 
rozwijających się, czego efektem jest większe: prawie 
dwukrotnie spożycie mleka, trzykrotnie spożycie mięsa 
i pięciokrotnie spożycie jaj, licząc od wczesnych lat 
sześćdziesiątych. Wymieniła znaczny postęp w pro-
dukcji i udostępnianiu ryb i innych zwierząt wod-
nych jako żywności, przy ciągle znaczących stratach 
z powodu chorób. Stwierdziła, że dzięki współpracy 
FAO z OIE nastąpiła w 2011 r. eradykacja księgosu-
szu. Podkreśliła też efektywność współpracy z OIE 
w zwalczaniu księgosuszu małych przeżuwaczy, grypy 
ptaków, pryszczycy i oddechowego syndromu środ-
kowo-wschodniego, wywołanego przez koronawirus 
(MERS-Cov). Podniosła też sprawę oporności bakterii 
na antybiotyki w duchu realizowania idei racjonalnego, 
w tym umiarkowanego co do ilości stosowania antybio-
tyków w produkcji zwierzęcej. Wspomniała o wspól-
nych z OIE pracach nad doskonaleniem systemów 
zapobiegania i zwalczania chorób zwierzęcych, w tym 
zoonotycznych oraz nad bezpieczeństwem żywności.

W imieniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
i jej dyrektora generalnego, Małgorzaty Chan, prze-
mawiała dr Aidara-Kane stwierdzając, że owocna 
współpraca w zakresie zdrowia publicznego i wete-
rynaryjnego z OIE datuje się od roku 1948. Do niej 
dołącza FAO we współpracy trójstronnej (Tripartite 
collaboration) zmierzającej do poprawy zdrowia ludzi 
i zwierząt, zwłaszcza w krajach rozwijających się. 
Dr Aidara-Kane podkreśliła tworzenie i stosowanie 
przez WHO i OIE wspólnych standardów, zgodnie 
z nowoczesną profilaktyką chorób odzwierzęcych 
człowieka. Podkreśliła też współpracę z OIE w za-
kresie badań wirusologicznych i epidemiologicznych 
odnośnie do podtypu wirusa grypy H5N1 i szczepów 
wysoce patogennych (HPAI), z uwzględnieniem oceny 
ryzyka w obrębie narodowych, rządowych struktur. 
Przedstawicielka WHO również wymieniła jako te-
mat współpracy WHO i OIE zwalczanie wścieklizny. 
Wspomniała o Międzynarodowej Konferencji poświę-
conej eliminacji wścieklizny człowieka, przenoszonej 
przez psy, która odbędzie się 10 i 11 grudnia 2015 r. 
w Genewie (Szwajcaria). Wyraziła pod adresem 
OIE podziękowanie, w nawiązaniu do współpracy 
w zwalczaniu MERS jako zwierzęcego rezerwuaru, 
zwłaszcza w odniesieniu do Arabii Saudyjskiej. Za 
problem priorytetowy we współpracy z OIE i FAO 
dr Aidara-Kane uznała ograniczanie stosowania an-
tybiotyków w medycynie weterynaryjnej, nawiązując 
do 68. Zgromadzenia WHO w 2015 r. postulującego 
współpracę między OIE, FAO i WHO – przy uznawa-
niu problemu oporności na antybiotyki (AMR) jako 
elementu koncepcji „Wspólnego Zdrowia”.
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Bank Światowy był na 83. Sesji Generalnej OIE 
reprezentowany przez Karolinę Planté, specjalistę tej 
instytucji, która określiła jego dwa główne zadania. Są 
nimi: 1) eradykacja skrajnego ubóstwa i 2) poprawa 
stopy życiowej grupy najniżej uposażonych, rzędu 
40%, ludności w każdym kraju rozwijającym się.

Referentka stwierdziła, że w 2010 r. było ponad 900 
milionów biednej ludności wiejskiej, spośród której 
750 milionów zatrudniało się w sektorze rolnictwa. 
Włączając pogłowie zwierząt do szerzej widzianego 
sektora rolniczego dr Planté wskazała, że bardzo duży 
odsetek biednych ludzi zależy od pogłowia zwierząt 
w sensie poziomu życia, z czego co najmniej ⅔ to 
kobiety. W celu podniesienia w krajach rozwijających 
się zyskowności produkcji zwierzęcej, z przełożeniem 
na poprawę warunków bytowania ludności Światowy 
Bank wspomaga właścicieli małych gospodarstw 
rolnych w kierunku optymalizowania produkcji i do-
skonalenia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
(również z uwzględnieniem zoonoz). Bank Światowy 
finansuje aktualnie 326 projektów rolniczych, spośród 
których 96 dotyczy zwierząt.

Światowa Organizacja Handlu (WTO) reprezento-
wana była przez Mariannę Fall, radcę działu rolnic-
twa i nieruchomości. Referowała ona z tego punktu 
widzenia działalność Komitetu Sanitarnego i Fito- 
sanitarnego za rok 2014 i pierwszy kwartał roku 2015. 
Jak wynikało z relacji, znaczący był udział WTO 
w pomocy administracyjnej na rzecz transakcji handlo-
wych zawieranych między krajami rozwijającymi się 
a krajami rozwiniętymi. Światowa Organizacja Handlu 
zamierza, zgodnie z podaną informacją, zorganizować 
trzy regionalne ośrodki szkoleniowe dla: 1) obszaru 
Karaibów, 2) dla Azji i 3) krajów arabskich.

Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimen-
tarius Commission, CAC) reprezentowała dr Awilo 
Ochieng Pernet. Podkreśliła ona silny związek, jaki 
istnieje między CAC a OIE, zwłaszcza w odniesieniu 
do bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodze-
nia. Współpraca ta umożliwiała opracowanie szeregu 
wzajemnie sobie odpowiadających tekstów.

W kolejnych obradach przedstawione zostały spra-
wozdania roczne Komisji Specjalistycznych i Grup 
Roboczych.

Działalność Komisji Standardów Zdrowia Zwierząt 
Wodnych przedstawił jej przewodniczący dr Franck 
Berthe. Wskazał, że wcześniej prezentowane komen-
tarze państw członkowskich OIE zostały uwzględnione 
w Kodeksie Zdrowia Zwierząt Wodnych (Aquatic 
Code) i Podręczniku Testów Diagnostycznych dla 
Zwierząt Wodnych (Aquatic Manual). Przypomniał, 
że dokonywane zmiany uzyskują aprobatę członków 
Sesji Generalnej OIE nim zostają wprowadzone do wy-
mienionych opracowań. Po dyskusji i wyjaśnieniach 
przedstawione sprawozdanie i zawarte w nim zmiany 
zostały jednogłośnie przyjęte przez delegatów państw 
członkowskich OIE.

Dr Berthe poinformował uczestników obrad o po-
prawkach wniesionych do tekstu odnoszącego się do 
obecności patogenów w paszach dla zwierząt wod-
nych. Przedstawione zostały też ogólne rekomendacje 
odnośnie do dezynfekcji i określony stan przygoto-
wania nowego poprawionego wydania Podręcznika 
Testów Diagnostycznych dla Zwierząt Wodnych.

W kolejności przedstawione zostało sprawozdanie 
Komisji Naukowej Chorób Zwierząt, które referował 
jej przewodniczący, dr Gideon Brückner. Wypo-
wiedź, oprócz uwag ogólnych, zawierała informacje 
dotyczące działalności następujących, należących do 
Komisji Naukowej Chorób Zwierząt grup roboczych: 
Pryszczycy (FMD); Gąbczastej Encefalopatii Bydła 
(BSE); Afrykańskiego Pomoru Koni (AHS); Zakaźnej 
Pleuropneumonii Bydła (CBPP); Księgosuszu Ma-
łych Przeżuwaczy (PPR); Klasycznego Pomoru Świń 
(CSF); Przeciwdrobnoustrojowej Oporności oraz grup 
ad hoc: na temat gruźlicy; afrykańskiego pomoru świń; 
epidemicznej biegunki prosiąt (PED); globalnej bazy 
danych w związku z używaniem czynników przeciw-
drobnoustrojowych u zwierząt; międzynarodowego 
transportu koni; MERS CoV; priorytetów chorób, 
w przypadku których szczepionki mogłyby redukować 
użycie przeciwdrobnoustrojowych substancji; kryte-
riów dla chorób zgłaszanych do OIE; chorób zwierząt 
nieudomowionych.

Z powyższego wynika, że problematyka Komisji 
Naukowej Chorób Zwierząt obejmuje bardzo szeroki 
zespół tematów. W związku z tym, co do określania 
szczegółowego zagadnień, główna rola spoczywa na 
grupach roboczych i grupach ad hoc, zajmujących się 
wymienionymi chorobami.

Dr Alejandro Thiermann, przewodniczący Komisji 
Standardów Zdrowia Zwierząt Lądowych przedstawił 
liczne uwagi i korekty paragrafów Kodeksu Zdrowia 
Zwierząt Lądowych. Uogólniając, głównym zadaniem 
Komisji było doskonalenie poszczególnych rozdziałów 
Kodeksu Zwierząt Lądowych.

Kolejnym tematem obrad 83. Sesji Generalnej było 
sprawozdanie Komisji Standardów Biologicznych 
wygłoszone przez jej wiceprzewodniczącą, dr Hualan 
Chen. Główne zadanie w okresie sprawozdawczym do-
tyczyło kompletowania nowego wydania Podręcznika 
Testów Diagnostycznych i Szczeponek dla Zwierząt 
Lądowych. Konsultantem tej działalności jest prof. 
Steven Edwards, który w OIE od lat zajmuje się tą 
problematyką.

Następnym punktem 83. Sesji Generalnej były 
wystąpienia dotyczące działalności w okresie spra-
wozdawczym Regionalnych Komisji OIE: Afryki, 
Ameryk, Azji, Dalekiego Wschodu i Oceanii, Europy, 
Środkowego Wschodu.

W trakcie trwania 83. Sesji Generalnej OIE Główny 
Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk i Zastępca Główne-
go Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski odbyli 
szereg bilateralnych rozmów, związanych z ustale-
niem treści świadectw weterynaryjnych i sytuacji 
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epidemiologicznej w odniesieniu do chorób zwierząt, 
zwalczanych z urzędu i rejestrowanych.

Na zakończenie podano, że 84. Sesja Generalna OIE 
odbędzie się w Paryżu w dniach 22-27 maja 2016 r. 
Tytułem referatu technicznego będzie „Ekonomia 
zdrowia zwierząt: bezpośrednie i pośrednie koszty 
wystąpień chorób u zwierząt”. Jako temat technicz-
ny na 85. Sesję Generalną (maj 2017) zaplanowano 
wystąpienie pt. „Globalne działania na rzecz obniża-
nia zagrożenia przeciwdrobnoustrojowej oporności: 
postęp i możliwości przyszłych działań pod hasłem 
»Jednego Zdrowia«”.

W związku z zakończeniem przez dr. Bernarda 
Vallata jego 15-letniej misji w OIE w charakterze 

dyrektora generalnego oraz znacznym postępem 
osiągniętym w działalności Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) prezydenci zespołów oraz 
delegacje do OIE państw członkowskich złożyły wy-
razy najwyższego uznania. Życzono również następcy, 
dr Monique Eloit, sukcesów w jej przyszłej pracy na 
stanowisku dyrektora Generalnego OIE.
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