Historia weterynarii

25 lat Kujawsko-Pomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Na

terenie dawnego województwa bydgos
kiego, podzielonego w 1975 r. w wyniku
reformy administracyjnej kraju, na trzy mniejsze:
bydgoskie, toruńskie i włocławskie, zgodnie z reko
mendacją lekarzy weterynarii – członków komite
tów założycielskich lokalnych struktur korporacyj
nych, w 1991 r. powołano do istnienia dwie okrę
gowe izby lekarsko-weterynaryjne:
–– Bydgoską Izbę Lekarsko-Weterynaryjna z sie
dzibą w Bydgoszczy utworzoną w trakcie Zjaz
du Założycielskiego 5 maja 1991 r. w Bydgosz
czy, liczącą 281 członków i działającą na terenie
województwa bydgoskiego. Siedziba Bydgoskiej
Izby mieściła się przy ul. Powstańców Wielko
polskich 10 w pomieszczeniach udostępnio
nych przez ówczesny Wojewódzki Zakład We
terynarii.
–– Lekarsko-Weterynaryjną Izbę Pomorza i Kujaw
z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu, która powsta
ła podczas zjazdu założycielskiego w Przysieku
w 1991 r. Izba liczyła 296 członków i obejmo
wała swoim zasięgiem województwo toruńskie
i włocławskie.
Zjazd Założycielski wybrał pierwsze władze
bydgoskiego samorządu w następującym skła
dzie: prezes – dr n. wet. Bartosz Winiecki, wice
prezes – doc. dr hab. Edward Malinowski, wicepre
zes – dr n. wet. Jacek Judek, Rzecznik Odpowie
dzialności Zawodowej – lek. wet. Michał Ranus,
przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjne
go – lek. wet. Zbigniew Kowalski, przewodniczą
cy Komisji Rewizyjnej – lek. wet. Jerzy Dymek.
Już od początku swego istnienia, dzięki wiel
kiemu zapałowi członków Rady, a nade wszystko
jej prezesa, dr. Bartosza Winieckiego, bydgoski sa
morząd nie tylko podjął skuteczne działania inte
gracyjne lokalnego środowiska lekarzy weteryna
rii, czego zewnętrznym przejawem było odbywa
nie spotkań członków Rady z lekarzami na terenie
poszczególnych powiatów, organizowanie plenero
wych spotkań z okazji świąt, wydawanie w formie
kwartalnika „Bydgoskiego Biuletynu Weterynaryj
nego”, organizowanie, początkowo nawet dwa razy
do roku, balów weterynaryjnych, ale także włączył
się do prac na szczeblu krajowym, czego spekta
kularnym następstwem było powierzenie Bydgo
skiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej zorganizowa
nia w czerwcu 1991 r. I Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii w Bydgoszczy.
W trakcie trwania I kadencji afiliowano przy
Bydgoskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, współ
finansowane ze środków Unii Europejskiej, powsta
łe w 1991 r. biuro doradcze dla lekarzy weterynarii
BOVAS (Bydgoszcz – Odder Veterinary Advisory
Service) będące bazą współpracy między polskimi
i duńskimi lekarzami weterynarii.
Ze strony polskiej organizatorami biura byli:
dr n. wet. Marek Lesiak i dr n. wet. Jacek Judek.
Danię reprezentowali lekarze weterynarii: Jens
Kjaer i Kai Rudebeck. Biuro wydało 8 biuletynów
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(kwartalników) redagowanych przez tych lekarzy
i rozsyłanych do wszystkich członków Izby Byd
goskiej. W dniach 1–2 grudnia 1992 r. zorganizo
wano w Bydgoszczy szkolenie z zakresu chorób
bydła i świń. Wykładowcami byli lekarze duńscy,
a roli tłumaczy podjęli się koledzy M. Lesiak i J. Ju
dek, natomiast w dniach 9–16 maja 1993 r. odby
ło się tygodniowe szkolenie dla 10 lekarzy wetery
narii w Danii. W szkoleniu uczestniczyli lekarze
weterynarii członkowie Izby Bydgoskiej i lekarze
z Izby Wielkopolskiej oraz Izby Pomorza i Kujaw.
Działania integrujące środowisko lekarzy wete
rynarii, a także te, które wynikały z ustawowych za
dań samorządu, realizowały z podobną dynamiką
również władze wybrane na II kadencję samorzą
du w składzie: prezes – dr n. wet. Bartosz Winiec
ki, wiceprezes – dr n. wet. Jacek Judek, wicepre
zes – dr n. wet. Maciej Kaptur, Rzecznik Odpowie
dzialności Zawodowej – lek. wet. Krzysztof Joppek,
przewodniczący Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
– lek. wet. Jerzy Janikowski, przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej – lek. wet. Jerzy Dymek.
Jak wspomniano wcześniej, od początku swe
go istnienia Izba Bydgoska wydawała kwartalnik
pod nazwą „Bydgoski Biuletyn Weterynaryjny”.

Dr Bartosz Winiecki,
prezes Izby Bydgoskiej
oraz Izby Kujawsko-Pomorskiej
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Biuletyn redagowali: dr Jędrzej Jaśkowski, dr Bar
tosz Winiecki, dr Jacek Judek oraz lek. wet. Kon
stanty Klusek i dr Marek Lesiak. W okresie dwóch
kadencji istnienia Izba Bydgoska wydała 26 nume
rów biuletynu. Cieszył się on dużym zainteresowa
niem wśród członków Izby.
Niewątpliwie motorem wszelkich działań i po
czynań Bydgoskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
był jej ówczesny prezes dr Bartosz Winiecki. Nie
może więc dziwić, że dr Winiecki pełnił później
także przez dwie kadencje funkcję prezesa Rady
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weteryna
ryjnej oraz w latach 1999–2005 – funkcję preze
sa Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Izba Lekarsko-Weterynaryjna Pomorza i Kujaw
z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu powstała pod
czas zjazdu założycielskiego w 1991 r. w Przysie
ku. Obejmowała ona zasięgiem dawne wojewódz
twa toruńskie i włocławskie i liczyła 296 członków.
Prezesem tej Izby został lek. wet. Jan Średziń
ski, który z powodzeniem pełnił tę funkcję przez
dwie kadencje do czasu połączenia Izb w 1999 r.
W I kadencji Izby Pomorza i Kujaw stanowisko
wiceprezesa pełnił lek. wet. Krzysztof Walenty
nowicz. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawo
dowej był dr Eugeniusz Paluszkiewicz, a przewod
niczącym Okręgowego Sądu Lekarsko-Wetery
naryjnego został lek. wet. Kazimierz Watkowski.
Sekretarzem Izby został lek. wet. Tomasz Borow
ski, natomiast stanowisko skarbnika przez dwie
kadencje działalności Izby pełniła lek. wet. Mał
gorzata Miodyńska.
W czasie trwania I kadencji uchwałą Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zmieniono na
zwę Izby na Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarsko-
‑Weterynaryjną.
W II kadencji Izby ponownie prezesem został
lek. wet. Jan Średziński, a wiceprezesami zostali lek.
wet. Ludwik Andrzejewski oraz lek. wet. Józef Sie
bers. Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

został dr Eugeniusz Paluszkiewicz, a na przewod
niczącego Okręgowego Sądu wybrano lek. wet. Ka
zimierza Watkowskiego. Sekretarzem Izby została
lek. wet. Teresa Chajkowska.
W 1999 r. w związku z kolejną reformą ad
ministracyjną kraju tworzącą m.in. na bazie do
tychczasowego województwa bydgoskiego, to
ruńskiego i włocławskiego – województwo ku
jawsko-pomorskie, oraz decyzją Krajowej Rady
Lekarsko-Weterynaryjnej o tym, że terytorium
okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych powin
no się pokrywać z terenem nowych województw,
25 marca 2000 r., mocą decyzji Zjazdu Założyciel
skiego powołano do istnienia nową, Kujawsko-Po
morską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną z siedzibą
w Toruniu. W skład nowo utworzonej struktury
weszli wszyscy dotychczasowi członkowie Bydgo
skiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Kujawsko
-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z sie
dzibą w Golubiu-Dobrzyniu.
Funkcję prezesa Rady Okręgowej powierzono
dr. n. wet. Bartoszowi Winieckiemu, wiceprezesa
mi zostali – lek. wet. Józef Siebers i lek. wet. Kon
stanty Klusek, Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej został lek. wet. Jerzy Janikowski. Na
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarsko
-Weterynaryjnego wybrano lek. wet. Ryszarda Ty
borskiego, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
została lek. wet. Ewa Meyer-Borowska, a skarbni
kiem lek. wet. Jerzy Dymek
W II kadencji Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekar
sko-Weterynaryjnej (a IV kadencji w historii samo
rządu) prezesem Rady ponownie został dr n. wet.
inż. Bartosz Winiecki, wiceprezesami zostali lek.
wet. Konstanty Klusek, lek. wet. Krzysztof Łuka
szewicz, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawo
dowej został ponownie lek. wet. Jerzy Janikowski.
Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarsko
-Weterynaryjnego został ponownie lek. wet. Ry
szard Tyborski. Funkcję przewodniczącego Komisji
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• NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY: Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: VIRBAC - 1ère avenue 2065 m LID - 06516 Carros -FRANCJA. • ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI: 1 ml roztworu zawiera: Substancja czynna: Eprynomektyna 5,00 mg; Substancje pomocnicze: Butylowany hydroksytoluen (E321) 0,10 mg; All-rac-alfa-tokoferol (E307) 0,06 mg; Żółtawy, przezroczysty, oleisty roztwór. • WSKAZANIA
LECZNICZE: Leczenie inwazji następujących pasożytów wrażliwych na eprynomektynę: Nicienie żołądkowo-jelitowe (postacie dojrzałe i larwy L4): Ostertagia ostertagi (w tym larwy drzemiące – L4), Ostertagia lyrata (wyłącznie postacie dojrzałe), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp. (w tym larwy drzemiące – L4), Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Cooperia surnabada, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, Oesophagostomum sp.
(wyłącznie postacie dojrzałe), Trichuris discolor (wyłącznie postacie dojrzałe); Nicienie płucne: Dictyocaulus viviparus (postacie dojrzałe i L4); Gzy bydlęce (stadia pasożytnicze): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum; Świerzbowce: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. Bovis; Wszy: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus; Wszoły: Damalinia bovis; Pchły: Haematobia irritans. Produkt chroni zwierzęta przed reinwazją następującymi pasożytami: • Nematodirus helvetianus przez 14 dni. • Trichostrongylus axei i aemonchus
placei przez 21 dni. • Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum i Ostertagia ostertagi przez 28 dni. • PRZECIWWSKAZANIA: Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do podawania miejscowego u bydła mięsnego i mlecznego, w tym u krów w okresie laktacji. Nie stosować u innych gatunków zwierząt. Nie podawać doustnie czy we wstrzyknięciu. Nie stosować w przypadkach oporności na substancję czynną. Nie stosować u zwierząt ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. • DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Niekiedy obserwowano lizanie o charakterze przemijającym, drżenie skóry w miejscu podania produktu oraz łagodne reakcje miejscowe, takie jak łupież i złuszczania się skóry w miejscu podania. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii. • DOCELOWY GATUNEK ZWIERZĄT: Bydło (mięsne i mleczne). • DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA I SPOSÓB PODANIA: Przez polewanie. Stosować zewnętrznie w jednorazowej dawce 500 μg eprynomektyny na kg masa ciała, co odpowiada 1 ml na 10 kg masy ciała. Roztwór do polewania powinien być stosowany poprzez polewanie na grzbiet zwierzęcia wąskim pasem wzdłuż kręgosłupa, od kłębu do ogona. W celu zapewnienia podania prawidłowej dawki należy najdokładniej jak to możliwe określić masę ciała zwierzęcia i sprawdzić dokładność urządzenia dozującego. Jeżeli zwierzęta są leczone grupowo, nie indywidualnie, należy je
pogrupować w zależności od masy ciała i podać właściwą dawkę, aby uniknąć podania zbyt niskich czy też zbyt wysokich dawek. Wszystkie zwierzęta należące do tej samej grupy powinny być leczone w tym samym czasie. • ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA: System dozujący (butelka o pojemności 1 litra). 1 i 2. Zdjąć z butelki zabezpieczający kapsel aluminiowy. 3 i 4. Przykręcić do butelki pojemnik dozujący. Nastawić dawkę poprzez przekręcenie górnej części pojemnika dozującego w taki sposób, aby znacznik odpowiadał określonej
masie ciała zwierzęcia. W przypadku gdy masa ciała zwierzęcia wypada pomiędzy liniami podziałki, wybrać wyższą wartość podziałki. 5. Trzymając butelkę pionowo ścisnąć ją tak, aby do pojemnika przedostała się nieco większa ilość płynu niż ta wskazana przez linię podziałki. 6 i 7. Po zwolnieniu nacisku dawka automatycznie zostanie skorygowana do właściwego poziomu. Po użyciu odłączyć pojemnik dozujący od butelki i zamknąć butelkę przy pomocy nakrętki. Pojemnik (o pojemności 2,5 litra lub 5 litrów). Podłączyć odpowiedni pistolet dozujący
i odciągnąć węże od tylnej strony plecaka w sposób opisany poniżej. 1 i 2. Zdjąć z butelki zabezpieczający kapsel aluminiowy. 3. Zastąpić nakrętkę transportową nakrętką z łącznikiem do węża. Dokręcić nakrętkę do łącznika. 4. Połączyć jeden koniec węża z nakrętką, a drugi z pistoletem dozującym. 5. Ostrożnie przygotować pistolet dozujący, sprawdzając przed właściwym użyciem czy wszystkie połączenia są szczelne. Należy stosować się do instrukcji producenta pistoletu dozującego dotyczącej dostosowywania dawki oraz właściwego użytkowania
i konserwacji pistoletu dozującego i węża po ich użyciu. W przypadku gdy masa ciała zwierzęcia wypada pomiędzy liniami podziałki, wybrać wyższąwartość podziałki. FlexiBag (2,5-litrowy, 4,5-litrowy lub 8-litrowy miękki worek). Podłączyć odpowiedni pistolet dozujący do worka FlexiBag w sposób opisany poniżej. 1 do 4. Połączyć jeden koniec węża z systemem łączącym E-lock, a drugi z pistoletem dozującym. 5 i 6. Połączyć system łączący E-lock z workiem FlexiBag. 7. Ostrożnie przygotować pistolet dozujący, sprawdzając przed właściwym użyciem
czy wszystkie połączenia są szczelne. Należy stosować się do instrukcji producenta pistoletu dozującego dotyczącej dostosowywania dawki oraz właściwego użytkowania i konserwacji pistoletu dozującego po jego użyciu. W przypadku gdy masa ciała zwierzęcia wypadnie pomiędzy liniami podziałki, wybrać wyższą wartość podziałki. • OKRES KARENCJI: Tkanki jadalne: 15 dni. Mleko: zero godzin. • SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA: Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Butelka i pojemnik: zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 1 roku. Worek: zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 2 lat. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie po słowach „termin ważności (EXP):”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca. • SPECJALNE OSTRZEŻENIA: Specjalne ostrzeżenia: Należy dołożyć wszelkich starań, aby unikać opisanego poniżej postępowania,
ponieważ zwiększa ono ryzyko rozwoju oporności i może ostatecznie doprowadzić do nieskuteczności leczenia: • zbyt częste i wielokrotne stosowanie leków przeciwrobaczych z tej samej grupy farmakologicznej w dłuższym okresie czasu; • podawanie zbyt niskich dawek, które może wynikać z niedoszacowania masy ciała, nieprawidłowego podania produktu lub braku kalibracji urządzenia dozującego (jeśli dotyczy). Podejrzenia przypadków klinicznych oporności na leki przeciwrobacze wymagają dokładniejszego zbadania przy użyciu odpowiednich testów
(np. testu redukcji liczby wydalanych jaj w kale). Jeśli wyniki tych testów potwierdzają występowanie oporności, należy zastosować lek przeciwrobaczy z innej grupy farmakologicznej i o innym mechanizmie działania. Dotychczas nie stwierdzono przypadków oporności na eprinomektynę (lakton makrocykliczny) u bydła w obrębie Unii Europejskiej. Obserwowano jednak oporność na inne laktony makrocykliczne u gatunków będących pasożytami bydła w obrębie Unii Europejskiej. Stosowanie tego produktu powinno być oparte na krajowych (lokalnych, z gospodarstwa) danych epidemiologicznych dotyczących wrażliwości nicieni oraz na zaleceniach dotyczących sposobów ograniczania dalszej selekcji w kierunku oporności na leki przeciwrobacze. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Aby uniknąć działań niepożądanych związanych z obumieraniem larw gzów w przełyku lub kanale kręgowym, zaleca się podawanie produktu po zakończeniu wylęgania się larw gzów bydlęcych z jaj i w okresie poprzedzającym dotarcie larw do miejsc docelowych w organizmie. W celu określenia prawidłowego momentu podania produktu należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Nie stosować u innych gatunków zwierząt; u psów, szczególnie u owczarka szkockiego Collie, owczarka staroangielskiego, u ras pokrewnych i mieszańców tych ras, a także u żółwi wodnych i lądowych, gdyż awermektyny mogą powodować u nich zejścia śmiertelne. Dla zapewnienia skuteczności produktu nie należy go stosować na okolice zadu zanieczyszczone błotem lub obornikiem. Produkt należy stosować wyłącznie na
zdrową skórę. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Unikać bezpośredniego kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Osoby stosując produkt powinny nosić gumowe rękawice i odzież ochronną. W razie przypadkowego kontaktu produktu ze skórą, miejsce to należy niezwłocznie zmyć wodą z mydłem. Jeśli produkt dostanie się przypadkowo do oka, należy je natychmiast przepłukać wodą. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas podawania produktu. Odzież
zanieczyszczoną produktem możliwie szybko zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. W razie połknięcia produktu przepłukać usta wodą i niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Inne środki ostrożności: Podobnie jak inne laktony makrocykliczne, eprynomektyna może wpływać niekorzystnie na organizmy inne niż jej organizmy docelowe. Po leczeniu zwierzęta mogą wydalać
potencjalnie toksyczne ilości eprynomektyny przez okres kilku tygodni. Kał zawierający eprynomektynę wydalany na pastwisku przez leczone zwierzęta może prowadzić do zmniejszenia populacji organizmów koprofagicznych, co może mieć niekorzystny wpływ na rozkład obornika. Eprynomektyna jest wysoce toksyczna dla fauny koprofagicznej i dla organizmów wodnych oraz może kumulować się w osadach. Eprynomektyna długotrwale utrzymuje się w glebie. Ryzyko dla ekosystemów wodnych i fauny koprofagicznej można obniżyć, unikając zbyt częstego i wielokrotnego stosowania eprynomektyny (i produktów należących do tej samej grupy farmakologicznej leków przeciwrobaczych) u bydła. Ryzyko dla ekosystemów wodnych można dodatkowo obniżyć poprzez trzymanie bydła z dala od zbiorników wodnych przez dwa tygodni od zakończenia leczenia. Stosowanie w ciąży lub laktacji: W badaniach laboratoryjnych (na szczurach, królikach) nie uzyskano żadnych danych wskazujących na teratogenne lub embriotoksyczne działanie eprynomektyny w dawkach terapeutycznych. Potwierdzono bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego u bydła w okresie ciąży lub laktacji oraz u buhajów rozpłodowych. Można stosować u bydła w okresie ciąży lub laktacji oraz u buhajów rozpłodowych. Interakcje: Ponieważ eprynomektyna wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza, należy to brać pod uwagę w przypadku stosowania jej w połączeniu z lekami o innej budowie cząsteczkowej wykazującymi tę samą cechę. Przedawkowanie: Nie obserwowano objawów toksyczności po podawaniu dawek wyższych nawet pięciokrotnie od zalecanych.
Specyficzna odtrutka na eprynomektynę nie jest znana. Niezgodności farmaceutyczne: Nie mieszać z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. • SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE: Produkt bardzo niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych. Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia stawów, cieków wodnych lub rowów odwadniających produktem lub zużytym opakowaniem. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. • DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: Listopad 2015. • INNE INFORMACJE: Wielkości opakowań: • butelka 1-litrowa z dawkomierzem, • 2,5-litrowy i 5-litrowy pojemnik, • 2,5-litrowy, 4,5-litrowy i 8-litrowy worek. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy
kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Virbac w Polsce: VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 855 40 46, fax 22 855 07 34.
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Wręczanie prawa wykonywania
zawodu podczas Święta Weterynarii
w 2014 r.

Po lewej: Jan Średziński,
prezes Izby Pomorza i Kujaw
z siedzibą w Golubiu‑Dobrzyniu
oraz Izby Kujawsko-Pomorskiej
z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu
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Rewizyjnej powierzono lek. wet. Zygmuntowi Ga
domskiemu, a skarbnikiem Izby ponownie został
lek. wet. Jerzy Dymek.
W związku z trudnościami lokalowymi, jakie
panowały w toruńskiej siedzibie Izby, na skutek
intensywnych starań Rady, a przede wszystkim jej
prezesa, dr. Winieckiego, wiceprezesa Konstan
tego Kluska i skarbnika lek. wet. Jerzego Dymka,
uzyskano w Bydgo lokal na siedzibę Kujawsko
-Pomorskiej Izby Lekar szczy przy ul. Noakow
skiego nowy sko-Weterynaryjnej. Fakt ten spo
wodował przeniesienie siedziby Izby z Torunia
do Bydgoszczy.
W latach 2009–2013, w czasie trwania V ka
dencji Izby funkcję prezesa Rady Kujawsko‑Po
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pełnił
lek. wet. Konstanty Klusek, wiceprezesami zo
stali lek. wet. Stefan Fafiński i lek. wet. Krzysz
tof Łukaszewicz, Rzecznikiem Odpowiedzialno
ści Zawodowej został dr wet. Jacek Judek, prze
wodniczącym Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
został lek. wet. mgr Włodzimierz Giziński, a na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano

lek. wet. Jerzego Dymka. Skarbnikiem Izby został
lek. wet. Andrzej Domagalski.
Podczas kolejnych wyborów w kwietniu 2013 r.
na prezesa Rady wybrano lek. wet. Macieja Bachur
skiego, wiceprezesem ds. lekarzy wolnej praktyki
został lek. wet. Stefan Fafiński, lek. wet. Jerzy Dy
mek został wiceprezesem ds. lekarzy weterynarii
Inspekcji Weterynaryjnej, a lek. wet. Konstanty
Klusek wiceprezesem ds. kontaktów zagranicznych.
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Za
wodowej został ponownie dr n. wet. Jacek Judek,
który w czerwcu tego samego roku zrzekł się peł
nienia tej funkcji w związku z wyborem, podczas
Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, na Krajo
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
W tej sytuacji obowiązki okręgowego rzecznika
przejął jego zastępca lek. wet. Andrzej Klimow
ski, który podczas odbywającego się w następnym
roku zjazdu sprawozdawczego został wybrany na
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Ku
jawsko-Pomorskiej. Na przewodniczącego Okrę
gowego Sądu wybrano lek. wet. Piotra Pułkowni
ka, a skład Sądu powiększono do 12 sędziów. Prze
wodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie
lek. wet. Zygmunt Gadomski.
Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekar
sko-Weterynaryjnej działają aktywnie nie tylko
na rzecz własnej Izby. W obecnej kadencji, poza
prezesem, który z urzędu jest członkiem Krajo
wej Rady, jeszcze czterech jej członków działa na
rzecz samorządu krajowego. Krajowym Rzecz
nikiem Odpowiedzialności Zawodowej został
dr Jacek Judek, członkiem Krajowej Rady – dr Jo
lanta Dąbrowska, członkiem Krajowego Sądu
Lekarsko-Weterynaryjnego lek. wet. Ryszard Ty
borski, a członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej
– lek. wet. Jerzy Dymek.
W obecnej kadencji członkowie Rady Izby Ku
jawsko-Pomorskiej kilka razy do roku odbywają
wyjazdowe posiedzenia. W 2014 r. takie spotka
nia miały miejsce w powiatach golubsko-dobrzyń
skim i lipnowskim. Kolejne wyjazdowe posie
dzenia Rady odbyły się w powiatach świeckim
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i inowrocławskim. Podczas wyjazdowych posie
dzeń grupy kontrolne przeprowadzają kontrole
zakładów leczniczych, następnie odbywa się po
siedzenie Rady oraz szkolenia o różnej tematy
ce (prawo farmaceutyczne, pakiet higieniczny),
a w godzinach wieczornych spotkania w ramach
integracji na uroczystych kolacjach.
Tradycją Izby są także coroczne spotkania in
tegracyjne. W 2013 r. takie spotkanie odbyło się
w Chomiąży Szlacheckiej. Połączone było m.in.
z przejazdem kolejką wąskotorową do Biskupina
i zwiedzaniem osady. W drodze powrotnej zwie
dzano muzeum kolejnictwa w Wenecji. Po powro
cie czekały na uczestników różne emocje związane
z zawodami sportowymi i konkursami. W 2014 r.
spotkanie odbyło się w Ośrodku Ryte Błota, powiat
Brodnica. Gościliśmy na tej uroczystości główne
go lekarza weterynarii Marka Pirsztuka, prezesa
Izby Północno-Wschodniej Andrzeja Czerniaw
skiego i prezesa Izby Kaszubsko-Pomorskiej Mi
rosława Kalickiego.
W 2015 r. impreza z okazji Święta Weteryna
rii odbyła się w miejscowości Fojutowo, w pow.
tucholskim. Była ona równie bogata w atrakcje.
Uczestnicy korzystali ze spływu kajakami po Brdzie
i z przejażdżek po lasach Borów Tucholskich kon
nymi zaprzęgami. W spotkaniach integracyjnych
uczestniczy corocznie ok. 170 osób. Spotkania są
okazją do uroczystego wręczania młodym adep
tom prawa wykonywania zawodu.
W Izbie Kujawsko-Pomorskiej zarejestrowane są
403 zakłady lecznicze dla zwierząt. Łączna liczba
członków Izby wynosi 945 osób, w tym 842 lekarzy
pracujących zawodowo i 103 emerytów.
Tradycją Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko
-Weterynaryjnej jest przyznawanie honorowego
członkostwa wybitnym przedstawicielom zawo
du lekarza weterynarii. W okresie istnienia Izby
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przyznano takie honorowe członkostwo następu
jącym osobom:
1.	prof. dr hab. Vidmantas Bižokas – prezes Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej Republiki Litewskiej
2.	dr Zsolt Pinter – obywatel Republiki Węgier
skiej, sekretarz generalny Europejskiego Sto
warzyszenia Lekarzy Weterynarii Praktyków
(UEVP) oraz prezes Węgierskiej Izby Lekarsko
-Weterynaryjnej dla miasta i okręgu Budapeszt
3.	dr Jonas Jacunskas – obywatel Republiki Litew
skiej, wojewódzki lekarz weterynarii w Wilnie
4.	prof. dr hab. Kazimieras Lukauskas – główny le
karz weterynarii Republiki Litewskiej oraz za
stępca dyrektora generalnego Światowej Orga
nizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Paryżu
5.	dr n. wet. Robert Karczmarczyk – wiceprezes
Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryj
nej oraz prodziekan Wydziału Medycyny We
terynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu
6.	lekarz weterynarii Emilian Kudyba – zastępca
powiatowego lekarza weterynarii w Łomży
7.	lekarz weterynarii Marian Waszkiewicz – pre
zes Rady Północno-Wschodniej Izby Lekarsko
-Weterynaryjnej III kadencji
8.	dr Jason Karl Aldiss BVMS, MRCVS – obywatel
Wielkiej Brytanii, prezes Weterynaryjnego Sto
warzyszenia Ochrony Zdrowia Publicznego UK,
prezes Europejskiego Stowarzyszenia Higieni
stów Weterynaryjnych (UEVH) oraz dyrektor
zarządzający Eville & Jones Ltd. w Leeds
9.	dr Andrzej Chirkowski BVMS, MRCVS – oby
watel Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny Eu
ropejskiego Stowarzyszenia Państwowych Leka
rzy Weterynarii (EASVO) oraz inspektor wete
rynaryjny Animal Health Office w Northallerton.
Na terenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekar
sko-Weterynaryjnej od 2009 r. aktywnie działa

Uczestnicy VI Rocznego Spotkania
Koła Seniorów w Toruniu w 2015 r.

Znaczek emerytowanych
lekarzy weterynarii Izby
Kujawsko‑Pomorskiej
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Koło Seniorów, liczące obecnie 105 członków.
Do koła należą lekarze weterynarii, którzy nabyli
prawa emerytalne, a także ci, którzy po uzyska
niu praw emerytalnych dalej pracują zawodowo.
Wśród członków są także osoby, które ukończyły
60 lat i nie nabyły jeszcze praw emerytalnych. Koło
utrzymuje się ze składek członkowskich, dotacji
Rady Okręgowej oraz z datków członków wspiera
jących. Założycielem i przewodniczącym Koła Se
niorów jest członek Rady Okręgowej lek. wet. Ry
szard Tyborski.
Koło Seniorów organizuje corocznie wiele spo
tkań i imprez, jak wyjścia na spektakle operowe i te
atralne, wycieczki zagraniczne i krajowe, tradycyjne

majówki i czerwcówki, Roczne Spotkania Koła, spo
tkania opłatkowe, zabawy karnawałowe. Wydawa
ny jest także „Biuletyn Koła Seniorów”. Od 2015 r.
członkowie Koła mogą nosić znaczek „Lekarz We
terynarii Senior”. Znaczek jest w trakcie zastrzega
nia własności w Urzędzie Patentowym.
Sprawne funkcjonowanie Izby zawdzięczamy
Paniom Bożenie Purczyńskiej, Justynie Czerniak,
Karolinie Pełce pracującym na co dzień w biurze Izby.
Lek. wet. Maciej Bachurski
Lek. wet. Ryszard Tyborski
Dr n. wet. Jacek Judek

25 lat Kaszubsko-Pomorskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

S

Dziennik Ustaw z 1946 r.
z rozporządzeniem o ustanowieniu
izb lekarsko-weterynaryjnych
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iedemdziesiąt lat temu, w 1946 r. zgodnie z Roz
porządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykony
wania dekretu o izbach lekarsko-weterynaryjnych
(Dz.U. poz. 42, z 13.02.1946 r.) powołano do życia
siedem okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych
oraz Naczelną Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, pod
ległą bezpośrednio ministrowi rolnictwa. Zgodnie
z zapisami tego rozporządzenia przynależność do
Izby dla osób wykonujących zawód była obowiąz
kowa. 14 kwietnia 1946 r., jako druga w kraju, po
wstała Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Pomorsko-Mazurska obejmująca swym zasięgiem
całą północną Polskę – od Mazur po Pomorze Za
chodnie, czyli województwa: olsztyńskie, gdańskie,
pomorskie oraz szczecińskie. Swoją siedzibę Po
morsko-Mazurska Izba miała w Gdańsku‑Oliwie
(centrum miasta było zniszczone). Prezesem Izby
został dr Antoni Spryszak, późniejszy profesor In
stytutu Weterynarii w Puławach. Izba zrzeszała

około 300 lekarzy weterynarii. Tak zwana władza
ludowa szybko jednak doszła do wniosku, że po
wołanie samorządu zawodowego lekarzy wete
rynarii było z jej punktu widzenia błędem, więc
wraz z upaństwowieniem służby weterynaryjnej
na przełomie lat 1949/1950 działalność Izb zosta
ła zawieszona, a ostatecznie zlikwidowano je na
mocy dekretu z 18 września 1954 r.
Odrodzenie idei samorządności lekarsko-we
terynaryjnej nastąpiło z chwilą odzyskania nieza
wisłości Polski, czyli po roku 1989 r., gdy odbu
dowywać zaczęła się prywatna praktyka lekarsko
-weterynaryjna. Pierwszy Krajowy Zjazd Lekarzy
Weterynarii odbył się w dniach 27–29 czerwca
1991 r. w Bydgoszczy.
Zjazd założycielski Kaszubsko-Pomorskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej odbył się 13 maja 1991 r..
Siedzibą Izby stało się pomieszczenie po labo
ratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy
ul. Kartuskiej 249 w Gdańsku. Pierwszym preze
sem Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Wete
rynaryjnej został dr n. wet. Krystyn Grabowski, po
dwóch kadencjach zastąpił go na tym stanowisku
dr n. wet. Tadeusz Zdunkiewicz, następnie dwie
kadencje przewodził Izbie lek. wet. Andrzej Juch
niewicz. Obecnie prezesem jest piszący te słowa
dr n. wet. Mirosław Kalicki.
W dwudziestym piątym roku swojego istnienia
Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryj
na zrzesza 895 członków: 409 kobiet i 486 męż
czyzn. Przewaga mężczyzn stale maleje, pewnie
już niedługo większość stanowić będzie płeć pięk
na. Aktywnych zawodowo członków Izby Kaszub
sko-Pomorskiej jest 820 lekarzy, zaś 75 to eme
ryci. Według aktualnych danych wśród naszych
członków jest 134 lekarzy zatrudnionych na eta
tach w Inspekcji Weterynaryjnej, w tym 90 pracu
jących w siedemnastu Powiatowych Inspektora
tach Weterynarii, 17 lekarzy pracujących w dwóch
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