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WYDARZENIA

I Konferencja

„Stopmastitis.pl” w Uniejowie
Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis zaprosiło
praktykujących lekarzy weterynarii na I Konferencję
„Stopmastitis.pl”, która odbyła się w dniach 28.021.03.2014 r. w hotelu Lawendowe Termy w Uniejowie.
W konferencji wzięło udział ponad
100 lekarzy weterynarii z Polski i Białorusi, którzy byli zainteresowani zdobyciem
wiedzy na temat poprawy jakości mleka,
immunologii i immunoproﬁlaktyki, diagnostyki, racjonalnego stosowania antybiotyków, a także dobrostanu zwierząt
oraz zarządzania gospodarstwem.
Celem konferencji było przekazanie
najnowocześniejszej wiedzy w tych tematach pochodzącej od światowej klasy specjalistów, wymiana doświadczeń
lekarzy, a przede wszystkim zwrócenie
uwagi na proaktywne podejście do kontroli mastitis:
– Zależy nam na tym, aby lekarze
otrzymali podczas naszego spotkania
rzetelne informacje i dokładnie zapoznali się z najważniejszymi narzędziami w walce z mastitis – mówi lek. wet.
Tomasz Jankowiak, prezes Polskiego
Stowarzyszenia ds. Mastitis.
Mając na uwadze olbrzymią wartość
merytoryczną spotkania, organizatorzy
zaprosili do udziału w konferencji wielu
znakomitych ekspertów, zarówno z zagranicy, jak i z Polski. Pierwszy wykład
wygłosiła Laurence Lajoux (Francja),
która przedstawiła prelekcję na temat
narzędzi ﬁnansowych w praktyce leka-

rza weterynarii. Dr Demetrio Herrera
(Hiszpania) mówił o właściwej kontroli sprzętu udojowego oraz skutecznym
programie zwalczania mastitis na tle
Mycoplasma bovis. Z kolei Ricardo Bexiga (Portugalia) – o stosowanych w jego
kraju programach jakości mleka. Wiele
miejsca poświęcono racjonalnemu stosowaniu antybiotyków w hodowli bydła
mlecznego (wykład Audriusa Furmonaviciusa z Danii oraz Piotra Kwiecińskiego z Polski). Natomiast o tym, że antybiotyki nigdy nie zastąpią dobrych
praktyk chowu i higieny, wielokrotnie
podkreślał w swych dwóch wykładach
Nico Vreeburg (Holandia).
Prelegenci poruszyli wiele ważnych
kwestii odnoszących się do codziennej
obsługi stada oraz perspektyw w zakresie zapobiegania zapaleniom wymienia. Proaktywne podejście do kontroli mastitis, w tym poprzez zachowanie
dobrych warunków higieny, stworzenie odpowiednich pomieszczeń dla
zwierząt i wentylacji, stosowanie pasz
o wysokiej wartości odżywczej, pozwala na utrzymanie zwierząt w dobrym
zdrowiu. Możliwe jest także stosowanie
szczepionek w ramach strategii prewencji i kontroli, co w swym wykładzie wieWETERYNARIA
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lokrotnie podkreślał lek. wet. Tomasz
Jankowiak, przedstawiając doświadczenie terenowe z zastosowaniem szczepionki STARTVAC w gospodarstwach
zakażonych S. aureus.
Zapalenie wymienia to najczęściej
występująca oraz najbardziej kosztowna choroba bydła mlecznego, dlatego
tak ważne jest, aby lekarze mieli dostęp
do aktualnej wiedzy związanej z prawidłowym zarządzaniem stadem, bioasekuracją czy proﬁlaktyką swoistą. Tę wiedzę
chce propagować Polskie Stowarzyszenie ds. Mastitis, założone ponad rok
temu przez dr. n. wet. Michała Pochodyłę
oraz lek. wet. Tomasza Jankowiaka:
– Głównym celem nowo powstałego
Stowarzyszenia jest propagowanie proﬁlaktyki chorób gruczołu mlekowego
u krów zarówno wśród lekarzy weterynarii, jak i hodowców oraz ograniczenie stosowania antybiotyków w praktyce – powiedział lek. wet. Tomasz
Jankowiak. Pomysłodawcą projektu
jest dr n. wet. Michał Pochodyła, który
obserwował tego typu inicjatywy w innych krajach, głównie w USA i Europie
Zachodniej. Życzymy powodzenia! 
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