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Tegoroczna Sesja Generalna Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) odbyła się w Paryżu w dniach 
22-27 maja 2016 r. pod przewodnictwem dr. Botlhe 
Michaela Modisane (Południowa Afryka), Prezydenta 
OIE. Dr Karin Schwabenbauer (Republika Niemiec), 
poprzednia prezydent OIE, prowadziła część pierwszej 
sesji plenarnej, włącznie z pierwszym wykładem tech-
nicznym, a dr Nicholas Kauta (Uganda) był przewod-
niczącym części drugiej sesji plenarnej, obejmującej 
drugi wykład techniczny (1, 2).

W Sesji Generalnej uczestniczyły delegacje ze 144 
państw, członków OIE1 (na obecną liczbę 180 członków 
OIE), obserwatorzy z trzech państw, niebędących człon-
kami OIE oraz przedstawiciele z 41 międzynarodowych 
i regionalnych organizacji, mających umowy z OIE, 
dyrektor generalna OIE, dr Monique Eloit, po ukończe-
niu kadencji przez dr. Bernarda Vallata, nowo powołana 
na to stanowisko, dr Jonathan Rushton (Zjednoczone 
Królestwo) i Jean-Pierre Orand (Francja), w charak-
terze wygłaszających referaty techniczne, prezydenci 
komisji specjalistycznych OIE i przedstawiciele grup 
roboczych oraz grup ad hoc, honorowi, byli prezydenci 
OIE i honorowy dyrektor Generalny OIE, dr Bernard 
Vallat. Swą obecnością zaszczycili obrady 84. Sesji 
Generalnej ministrowie lub członkowie rządów z 25 
krajów członków OIE.

Prezydent OIE po otwarciu obrad w dniu 22 maja 
(niedziela), powitaniu i wygłoszeniu adresu do zebra-
nych oraz zabraniu głosu przez przedstawicieli rządów 
państw członkowskich poprosił o wypowiedź dr. Pa-
tricka Dehaumonta, reprezentującego Ministerstwo 
Rolnictwa Francji, gospodarza obrad, po czym zwrócił 
się do kilku innych uczestników obrad z prośbą o krót-
kie wystąpienie.

W następnym punkcie porządku obrad odbyła się 
dekoracja najwyższymi odznaczeniami OIE. Złoty 
Medal OIE otrzymał dr Alejandro Thiermann (USA), 
wieloletni, zasłużony dla OIE i światowej weterynarii 
prezydent Komisji Standardów Zdrowia Zwierząt, 

a wyróżnienie za służbę merytoryczną (Meritorious 
Services Award) dr Donald Lightner (USA), prof. Martin 
Wierup (Szwecja) i dr Olbrich Matouch (Republika  
Czech).

Mająca miejsce 23 maja 2016 r., po niedzielnej 
Sesji Otwarcia 84. Sesji Generalnej, pierwsza Sesja 
Plenarna obejmowała przyjęcie zakresu i porządku 
obrad, nominacje członków podkomisji do określenia 
porządku obrad 85. i 86. Sesji Generalnej oraz powoła-
nie Komitetu uwierzytelniającego akredytację do OIE 
delegatów.

W punkcie następnym obecna dyrektor generalna 
OIE, dr Eloit przedstawiła ważne punkty sprawozdania 
rocznego działalności OIE w roku 2015. Wymieniła trzy 
odbyte konferencje komisji regionalnych: Afryki; Azji, 
Dalekiego Wschodu i Oceanii; Środkowego Wschodu. 
Potwierdziła, że przy końcu 2015 r. liczba państw człon-
ków OIE wynosiła 180, a liczba regionalnych i subre-
gionalnych urzędów, czyli biur OIE na świecie – 13. 
W kolejności przedstawione zostały informacje o nowo 
zawartych umowach i transakcjach finansowych, co 
zostanie uzupełnione w czasie sesji administracyjnej 
z udziałem wyłącznie delegatów do OIE, ostatniego 
dnia (czyli w piątek) Sesji Generalnej.

W celu implementacji w skali światowej strategii 
zwalczania pryszczycy OIE uczestniczył w szeregu 
konferencji, wspólnie z FAO. Z FAO współorganizował 
międzynarodową konferencję na temat zwalczania po-
moru małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants, 
PPR). Kolejna, współorganizowana z WHO konferen-
cja, która odbyła się w grudniu 2015 r. w Genewie, 
obejmowała tematykę związaną z globalną eliminacją 
wścieklizny, w której szerzeniu pośredniczą psy. W ra-
mach dewizy „Wspólne Zdrowie” OIE współdziałał 
w tematyce dotyczącej: przeciwdrobnoustrojowej opor-
ności (czyli antybiotykooporności drobnoustrojów), 
zoonoz, bioasekuracji oraz strategii przeglądów okre-
ślających stopień utrzymywania się w poszczególnych 
regionach chorób zakaźnych (disease surveillance). 
OIE zorganizował w Paryżu Globalną Konferencję na 
temat redukcji zagrożeń ze strony chorób zakaźnych, 
przy aspekcie włączania do współpracy czynników 
administracyjnych kraju.

W konsekwencji uznania kuli ziemskiej jako wol-
nej od księgosuszu w 2011 r., OIE i FAO ustanowiły 
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Wspólny Komitet Doradczy do nadzoru trwania obecnej 
eradykacji; Komitet spotkał się w tej sprawie w okresie 
sprawozdawczym dwukrotnie.

W dziedzinie dobrostanu zwierząt opracowany zo-
stał program w OIE we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa Australii, który uwzględnia kraje w Azji 
i Środkowym Wschodzie.

Ostatnio w ramach OIE opracowano wytyczne doty-
czące transportu koni na igrzyska sportowe.

Jak w kolejności wspomniała w sprawozdaniu dr Eloit,  
na poprzedniej Sesji Generalnej w 2015 r. przyjęty zo-
stał przez delegatów OIE Szósty Plan Strategiczny na 
lata 2016-2020, który ma służyć jako podstawa działa-
nia dyrektora generalnego OIE. Plan m.in. uwzględnia 
przegląd obecnych standardów sanitarnych i standar-
dów zdrowia zwierząt. Obejmuje też elementy związane 
regulaminami wyborczymi na różne funkcje w OIE oraz 
liczbę i rodzaj działających komisji, w aspekcie ewentu-
alnych korekt i lepszego wykorzystania dostarczanych 
danych do służb państwowych i do OIE.

Dr Eloit podniosła problem ekspertyz naukowych 
przy koncentracji OIE na zmianie klimatu i wpływie 
tych zjawisk na sytuację epidemiologiczną chorób 
zakaźnych. Zwróciła uwagę na poszukiwanie środków 
mogących zastępować antybiotyki oraz na intensyw-
niejsze wdrażanie w działalności weterynaryjnej ele-
mentów ekonomiki.

Na zakończenie wystąpienia dyrektor generalna 
przedstawiła aktualny status administracyjny OIE oraz 
podała składy osobowe: Grupy Roboczej Zwierząt 
Nieudomowionych; Bezpieczeństwa Żywności Zwie-
rzęcego Pochodzenia; Dobrostanu Zwierząt. Po krótkiej 
dyskusji delegaci do OIE przyjęli sprawozdanie.

W czasie pierwszej Sesji Plenarnej, oprócz powyż-
szego, przedstawiony został przez dr. Rushtona (Royal 
Veterinary College, London, U.K.) wykład pt. Ekonomi-
ka Zdrowia Zwierząt: Bezpośrednie i Pośrednie Koszty 
Wystąpień Zakaźnych Chorób Zwierząt. Opracowany 
na podstawie tego wykładu artykuł jest w przygotowa-
niu jako osobna publikacja w Życiu Weterynaryjnym.

W czasie drugiej Sesji Plenarnej 84. Sesji Gene-
ralnej OIE prezentowano wyniki działalności Komisji 
Standardów Biologicznych OIE, której przewodniczącą 
jest obecnie dr Beverly Schmitt (USA). Podany został 
osiągnięty postęp odnośnie do kolejnego wydania Ma-
nualu (podręcznika) Testów Diagnostycznych i Szcze-
pionek dla Zwierząt Lądowych. Następna informacja 
dotyczyła laboratoriów referencyjnych OIE, grup ad 
hoc i współpracy z innymi komisjami OIE. Podczas 
84. Sesji Generalnej OIE Krajowe Laboratorium Re-
ferencyjne ds. Gorączki Q zlokalizowane w Zakładzie 
Chorób Bydła i Owiec PIWet-PIB, kierowane przez dr. 
hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw., dyrektora 
PIWet-PIB, uzyskało status Laboratorium Referencyj-
nego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, OIE. 
Sprawozdanie dr Schmitt zostało przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem drugiego dnia Sesji Generalnej 
OIE był wygłoszony przez dr. Jean-Pierre Oranda wy-
kład pt. Zwalczanie przeciwbakteryjnej oporności przy 

podejściu w ramach „Jedno Zdrowie”: Działania i stra-
tegia OIE. Dane tego wykładu są w przygotowaniu w ra-
mach osobnej publikacji, do Życia Weterynaryjnego.

W kolejności miały miejsce wystąpienia przedstawi-
cieli współpracujących z OIE organizacji międzynaro-
dowych: WHO, FAO Codex Alimentarius, Organizacji 
Handlu Światowego, Banku Światowego.

W czasie trzeciej Sesji Plenarnej przedstawione 
zostało przez dr. Gideona Brücknera sprawozdanie 
Komisji Naukowej Chorób Zwierząt OIE, której jest 
prezydentem. Referent omówił ważniejsze rekomenda-
cje i obserwacje należących do wymienionej Komisji 
grup ad hoc w tym: dotyczące oceny przez państwa 
członkowskie statusu pryszczycy, gąbczastej encefalo-
patii bydła (BSE), afrykańskiego pomoru koni, zakaź-
nej pleuropneumonii bydła (CBPP), pomoru małych 
przeżuwaczy (PPR), klasycznego pomoru świń (CSF). 
Dodatkowo dr Brückner m.in. scharakteryzował efek-
ty działania szeregu grup ad hoc do spraw: oporności 
drobnoustrojów na związki przeciwdrobnoustrojowe, 
transportu międzynarodowego koni sportowych, prio-
rytetu chorób, przeciw którym szczepionki mogłyby 
ograniczyć użycie przeciwdrobnoustrojowych czynni-
ków (antybiotyków) u zwierząt, PRRS, bioasekuracji. 
Sprawozdanie dr. Brücknera delegaci do OIE przyjęli 
jednogłośnie.

Dr Brian Evans, z-ca dyrektora generalnego OIE, 
poinformował uczestników 84. Sesji Generalnej o od-
bytej 21-22 stycznia 2015 r. Światowej Konferencji na 
temat Zdrowia Zwierząt Wodnych, która odbyła się 
w Ho Chi Minh (Wietnam), obok innych informacji 
dotyczących ichtiopatologii. Przedstawił również dane 
o odbytej Międzynarodowej Konferencji na temat: 
Zwalczania i Eradykacji Pomoru Małych Przeżuwaczy, 
której współorganizatorem był OIE wspólnie z FAO. 
Stwierdził, że osiągany jest w skali globalnej postęp 
w zwalczaniu tej ważnej choroby.

Uznając rolę, jaką służby weterynaryjne i służby 
zdrowia publicznego odgrywają w redukowaniu bio-
logicznych niebezpieczeństw, w tym zoonoz, OIE 
w ścisłej współpracy z WHO zorganizował Globalną 
Konferencję na temat Biologicznych Zagrożeń; odbyła 
się ona w Paryżu od 30 czerwca do 2 lipca 2015 r.

Czwarta Sesja Plenarna kontynuowała prezentację 
działalności komisji specjalistycznych i grup roboczych 
OIE. W tych ramach stanowiła ją Komisja Zdrowia 
Zwierząt Lądowych, czyli Komisja Kodeksu (Code 
Commission), której przewodniczącym jest dr Etienne 
Bonbon oraz odpowiednie grupy robocze m.in. Grupa 
Robocza Bezpieczeństwa Żywności Zwierzęcego Po-
chodzenia i Grupa Robocza Dobrostanu Zwierząt.

W czasie obrad podjęta została dyskusja na temat 
określeń stosowanych w Kodeksie i ewentualnych 
zmian, co nie zakończyło się konkretnymi wnioskami 
i pozostaje nadal przedmiotem rozważań i dyskusji.

Po przyjęciu przez delegatów do OIE sprawozdania 
przewodniczącego Komisji Kodeksu prezentowano 
działalność Światowych Organizacji Międzynarodo-
wych, które mają zawarte umowy o współpracy z OIE. 
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Stanowiły je: Międzynarodowe Zrzeszenie Studentów 
Medycyny Weterynaryjnej, Światowa Ochrona Zwie-
rząt, Międzynarodowa Konfederacja Koni Sportowych, 
Światowe Stowarzyszenie Weterynaryjne, Sekretariat 
Konwencji Biologicznej Różnorodności.

Piąta Sesja Plenarna stanowiła kontynuację oma-
wiania sprawozdań z działalności komisji specjali-
stycznych i grup roboczych OIE, w tym Komisji Stan-
dardów Zdrowia Zwierząt Wodnych w szczególności. 
Przedmiotem prezentacji i dyskusji był Manual Chorób 
Zwierząt Wodnych, zawierający techniki laboratoryjne 
testów diagnostycznych szeregu chorób ryb i innych 
zwierząt wodnych, zasady zgłaszania do OIE chorób 
zwierząt wodnych, zasady dezynfekcji zbiorników 
wodnych oraz inne specjalistyczne problemy.

W czasie 6. Sesji Plenarnej przewodnicząca De-
partamentu Informacji o Zdrowiu Zwierząt i Analiz 
dr Paula Caceres stwierdziła, że omawiając sytuację 
epizootiologiczną na świecie, wymieni na wstępie jedy-
nie globalnie ważniejsze aktualnie choroby, mianowicie 
infekcje wywołane wirusami grypy typu A, o wysokiej 
patogenności dla ptaków (HPAD), chorobę niebieskie-
go języka, guzowatą chorobę skóry bydła (lumpy skin 
disease, LSD) i pomór małych przeżuwaczy (PPR), po 
czym podane zostanie streszczenie sytuacji globalnej 
w odniesieniu do chorób zwierząt wodnych.

Odnośnie do wirusów wysoko patogennej grypy 
ptaków wykazała, że najczęstszym podtypem chorobo-
twórczym był w okresie sprawozdawczym w skali świa-
towej H5N1, a następnie H5N8, H5N2, H5N6, H7N7, 
H5N3, H5N9, H7N3 i H7N8. Wobec dużej zmienności 
w kierunku nowych patogennych podtypów przewod-
nicząca podkreśliła potrzebę zwiększenia monitoringu 
w tym zakresie, przy zorganizowanych dodatkowych 
laboratoriach specjalistycznych dla ptaków domowych 
i dzikich, o kompetencje określania podtypów.

Przechodząc do omawiania choroby niebieskiego 
języka dr Caceres stwierdziła, że zmiany klimatu 
w kierunku ocieplania mają wpływ na rozmieszczenie 
(w kierunku północnym w Europie) owadzich wekto-
rów, w związku z czym choroba niebieskiego języka 
ma coraz bardziej charakter ogólnoświatowy. Wystę-
puje ona obecnie w około 25% krajów kuli ziemskiej. 
Najczęstszy jest serotyp 4, następnie serotypy: 1, 2, 3 
i 13 oraz w kolejności 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 
22, i 24. Dane te pochodzą z WAHIS (World Animal 
Health Information System), czyli Światowego Systemu 
Informacji Zdrowia Zwierząt.

Następnie dr Caceres przedstawiła dane o wystę-
powaniu guzowatej choroby skóry bydła (LSD), wy-
wołanej przez wirus z rodzaju Capripoxvirus, rodziny 
Poxviridae. Wykazała, że w 2015 r. i początku 2016 r. 
około 25% państw zgłaszało do OIE o jej występowa-
niu. Rok 2015 charakteryzował się jej szerzeniem się 
w Europie. LSD, endemiczna tradycyjnie w Afryce, 
w ostatnich dziesięcioleciach rozszerzyła się też na 
terenie do Środkowego Wschodu. W ostatnich czterech 
latach (2012-2015) spośród 14 krajów/terytoriów, które 

zgłaszały o jej występowaniu 10 (71%) stwierdzało jej 
pierwsze pojawienie się w danym kraju. Dotyczyło to 
w szeregu przypadków kierunku północnego krajów, 
o klimacie dotychczas umiarkowanym. Stanowi to ko-
lejny przykład szerzenia się przenoszonej przez owadzie 
wektory choroby w kierunku północnym w związku 
z ocieplaniem się klimatu, w którym wektory te po 
ociepleniu mogą bytować.

Dr Caceres informowała, że pomór małych przeżu-
waczy (PPR) stanowi obecnie zgodnie z OIE – FAO 
jedną z najważniejszych chorób, szerzących się przez 
granice państw (transboundry diseases); jej eradykacja 
planowana jest na 2030 r. Choroba występuje w Azji, 
Afryce i w stopniu ograniczonym w Europie. Obszar 
występowania zwiększa się, co jest, zdaniem dr Caceres, 
obecnie niemal alarmujące.

Spośród monitorowanych przez OIE 27 chorób zwie-
rząt wodnych (listed diseases) jedynie dwie choroby nie 
były do OIE zgłoszone w 2015 r. Generalnie, podkre-
ślone zostało, że zwłaszcza w związku z rozwijającą się 
produkcją zwierząt wodnych w sztucznych akwakul-
turach problem udziału specjalistów weterynaryjnych 
staje się w tej dziedzinie coraz bardziej oczekiwany.

W kolejności scharakteryzowany został temat zwie-
rząt wolno żyjących, czyli dzikich, niestety, w sposób 
niepełny – na bazie nieobligatoryjnej. W omawianym 
rocznym sprawozdaniu OIE za 2015 r. brak danych na 
temat afrykańskiego pomoru u dzików.

Siódma Sesja Plenarna – czyli sesja ostatnia 84. 
Sesji Generalnej roku 2016 poświęcona była sprawoz-
daniom komisji regionalnych – Afryki, Ameryk, Azji, 
Dalekiego Wschodu i Oceanii, Europy, Środkowego 
Wschodu.

Określono termin 85. Sesji Generalnej – 21-26 maja 
2017 r., w Paryżu.

Jako wykład techniczny utrzymano wcześniej przyję-
ty tytuł: Globalna akcja w celu ograniczenia niebezpie-
czeństwa przeciwdrobnoustrojowej oporności: postęp 
i możliwości przyszłej aktywności w ramach inicjatywy 
„Jedno Zdrowie”.

Tytuł tematu technicznego wykładu na 86. Sesję Ge-
neralną (maj 2018) brzmi wstępnie: Implementacja stan-
dardów OIE krajów członkowskich – stan i potrzeby.

W trakcie trwania 84. Sesji Generalnej OIE Głów-
ny Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski oraz 
Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof 
Jażdżewski odbyli szereg bilateralnych rozmów, zwią-
zanych z weterynaryjną problematyką międzynarodową 
i sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do chorób 
zwierząt zwalczanych z urzędu i rejestrowanych.
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