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INFORMACJA 
O KONFERENCJI NAUKOWO - SZKOLENIOWEJ 

„ CHOROBY ODZWIERZĘCE 
W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA " 

W dniach 25 - 26 października 1996 roku w Ośrodku Szkoleniowo -
Wypoczynkowym Związku Rzemiosła Polskiego w Broku w województwie 
ostrołęckim, odbyła się pod hasłem „Pro bono animalium et hominum" - (dla 
dobra ludzi i zwierząt) konferencja naukowo - szkoleniowa „Choroby odzwie-
rzęce w codziennej praktyce lekarza". 

W konferencji uczestniczyło ponad stu lekarzy medycyny i weterynarii 
z regionów północno - wschodniej Polski, przedstawicieli administracji służby 
zdrowia, służby weterynaryjnej i stacji sanitarno - epidemiologicznych. Konfe-
rencja adresowana była przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu. 

Pod przewodnictwem prof. Danuty Prokopowicz z Kliniki Obserwa-
cyjno- Zakaźnej Akademii Medycznej w Białymstoku, w realizacji programu 
uczestniczyli luminarze polskiej medycyny ludzkiej i medycyny weterynaryjnej, 
naukowcy i praktycy z Polskiej Akademii Nauk i Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku i Warszawie. 

Organizatorami konferencji było Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 
im. Adama Chętnika, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych - Oddział 
Łomżyńsko-Ostrołęcki, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne - Oddział Bia-
łostocki oraz Wojewódzki Zakład Weterynarii w Ostrołęce, Wydział Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epide-
miologiczna w Ostrołęce. 

Celem konferencji było przypomnienie ¡śmiejącej od lat problematyki 
chorób odzwierzęcych oraz ewentualnych zagrożeń zdrowia ludzi wynikających 
z kontaktu ze zwierzętami udomowionymi i dzikimi. Dzisiejsza wiedza teore-
tyczna i praktyczna udowadnia, że istnieje około 200 chorób odzwierzęcych, 
które od wieków stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt - to 
po pierwsze. Po drugie, choroby te mają swoistą specyfikę rozwoju: powstają, 
osiągają szczyt, zanikają, przychodzą nowe. W miejscu jednych pojawiają się 
inne, nowe lub z nazwy te same o zmienionym charakterze, jako następstwo 
zmian ekologicznych, sanitarnych, ekonomicznych i socjalnych. Choroby od-
zwierzęce będą zatem zawsze towarzyszyć człowiekowi i zwierzętom, będzie 
się tylko zmieniało ich oblicze i częstość występowania. Po trzecie, choroby 
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odzwierzęce stanowią jeden z pomostów łączących medycynę ludzką z medy-
cyną weterynaryjną Należy duży nacisk położyć na uświadomienie zagrożenia, 
wskazówki co do postępowania ze zwierzętami. 

Istotną rolę w tym zakresie odgrywa współpraca pomiędzy lekarzami 
medycyny i weterynarii. Tylko wspólne wysiłki pracowników obu tych zawo-
dów mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożenia populacji chorobami 
odzwierzęcymi. 

Fakty te świadczą o dużym znaczeniu tych chorób oraz o wielkiej 
potrzebie okresowego przynajmniej poruszania tej tematyki w naszych lokal-
nych czy regionalnych kontaktach. 

Mikrobiologia, choroby zakaźne czy inwazyjne oraz higiena środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego są dziedzinami szczególnie sprzyjają-
cymi współpracy między medycyną a weterynarią. Choroby odzwierzęce (zoo-
nozy) są tego również nie tylko klasycznym przykładem, ale wręcz nakazem 
chwili. 

Do tych wniosków skłaniali się uczestnicy konferencji. 
Zorganizowana konferencja przynajmniej w części, spełnia oczekiwa-

nia uczestników i ma szansę przyczynić się również do lepszej integracji śro-
dowisk grupujących osoby związane z nauką praktyką i administracją a dzia-
łających na rzecz zdrowia publicznego. 

Tradycyjnie, dla niektórych spotkań naukowych, przed rozpoczęciem 
konferencji odbyła się promocja młodego, a już uznanego, wykonawcę muzyki 
na gitarze klasycznej Pana Tadeusza Kaszubowskiego, laureata trzech między-
narodowych konkursów gitarowych, mieszkańca województwa ostrołęckiego. 

Czas wolny uczestnicy konferencji spędzili przy wspólnym ognisku i 
uroczystej kolacji. 
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