PROGRAM
Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej Lekarzy Weterynarii
pt. „Zadania i obowiązki lekarza weterynarii w świetle nowych przepisów
prawa dotyczącego produktów leczniczych weterynaryjnych oraz pasz
leczniczych”
Ikar Plaza, ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg, 10-12 czerwca 2022 r.

Dzień I - Piątek, 10 czerwca 2022 r.
09:00-10:00 Rejestracja Uczestników Konferencji, kawa na pobudkę
10:00-10:15 Powitanie uczestników i prelegentów, przedstawienie programu
konferencji – Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w
Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Szczecinie.
10:15- 11:15 „Wdrażanie na poziomie europejskim i krajowym przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.”
Agata Andrzejewska – Wiceprezes Urzędu ds. Produktów Leczniczych
Weterynaryjnych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.
11:15- 11:45 Prezentacja sponsora platynowego Laktiserv razem ze sponsorem
złotym Diversey
11:45- 12:00 Przerwa Kawowa
12:00-12:45 „Unijna baza danych dotyczących weterynaryjnych produktów
leczniczych jako źródło informacji o weterynaryjnych produktach leczniczych

dopuszczonych do obrotu na terenie Unii Europejskiej” - Anna Bliska – Starszy
specjalista w Departamencie Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych
Weterynaryjnych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.
12:45-13:30 „Bazy danych dotyczące wytwarzania i dystrybucji hurtowej
weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu” – dr Katarzyna
Szymanek, Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach
13:30-15:00 Przerwa obiadowa
15:00- 16:00- Alternatywne dla antybiotykoterapii metody poprawy dobrostanu w
produkcji drobiarskiej – dr hab. Grzegorz Tomczyk, Państwowy Instytut
Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
16:00-17:00- Dyskusja, pytania uczestników do prelegentów
17:00- 20:00 – Czas dla siebie
20:00-03:00 - Gala Dinner w hotelowej Restauracji Plaza.
Dzień II- Sobota, 11 czerwca 2022 r.
09:00 – 11:00 – Główny Inspektorat Weterynarii - lek. wet. Katarzyna Gąsiorek:
„Regulacje dotyczące sprzedaży i stosowania weterynaryjnych produktów
leczniczych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/6”.
- sprzedaż detaliczna produktów leczniczych weterynaryjnych,
- recepta weterynaryjna na produkty lecznicze weterynaryjne,
- dokumentacja związana z obrotem detalicznym produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, ich przepisywaniem i stosowaniem,
- sprzedaż detaliczna produktów leczniczych weterynaryjnych na odległość,
- stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii
świadczących usługi w innych państwach członkowskich,
- reklamowanie weterynaryjnych produktów leczniczych, w tym wydawanych na
receptę weterynaryjną.
11:00-11:15- Przerwa Kawowa
11:15-13:15 -Główny Inspektorat Weterynarii - lek. wet. Monika GalewskaKucharska: „Regulacje dotyczące stosowania weterynaryjnych produktów
leczniczych w ramach tzw. „kaskady” określone w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/6”

- stosowanie produktów leczniczych w sposób nieuwzględniony w warunkach
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w przypadku gatunków zwierząt
niesłużących do produkcji żywności
- stosowanie produktów leczniczych w sposób nieuwzględniony w warunkach
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w przypadku gatunków zwierząt lądowych,
od których lub z których pozyskuje się żywność
- stosowanie produktów leczniczych u gatunków zwierząt wodnych, od których lub z
których pozyskuje się żywność
- okresy karencji dotyczące produktów leczniczych stosowanych u gatunków
zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, w sposób
nieuwzględniony w warunkach pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
13:15- 13:30 - Prezentacja sponsora "Automatyzacja procesu dezynfekcji,
przykładem efektywnej i ekologicznej dekontaminacji mikrobiologicznej w
przetwórstwie spożywczym" Prelegent: Dyrektor Zarządzający D-SAN Solutions Sp.
z o.o. Maciej Patalas
13:30-15:00 – Przerwa Obiadowa
15:00-15:30- Główny Inspektorat Weterynarii - lek. wet. Marta Koncewicz-Jarząb:
„Inne kwestie dotyczące sprzedaży i stosowania weterynaryjnych produktów
leczniczych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/6”
-właściwe organy do rejestracji i nadzoru nad produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, zasady ich nabywania i stosowania
-prowadzenie dokumentacji przez właścicieli i posiadaczy zwierząt, od których lub z
których pozyskuje się żywność
- zbierania i usuwanie odpadów weterynaryjnych produktów leczniczych
- działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie ochrony
antybiotyków
15:30-15:45- Przerwa Kawowa
15:45 -17:15- Główny Inspektorat Weterynarii - mgr Paweł Mackiewicz: „Regulacje
dotyczące pasz leczniczych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/4”
- właściwe organy do nadzoru nad paszami leczniczymi, zasady ich nabywania i
stosowania
- recepta weterynaryjna na pasze lecznicze
- dokumentacja związana z obrotem paszami leczniczymi, ich przepisywaniem i
stosowaniem
17:15- 18:45 - Główny Inspektorat Weterynarii - mgr Jakub Dyba: „Pasze lecznicze
– najważniejsze aspekty ich wytwarzania i stosowania zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4”

- wytwarzanie, przechowywanie, dystrybucja, transport i stosowanie pasz
leczniczych
- dodatkowe wymogi dla podmiotów wytwarzających pasze lecznicze w mobilnych
wytwórniach pasz
20:00-01:00- Gala Dinner w hotelowej Restauracji Plaza.
Dzień III- Niedziela, 12 czerwca 2022 r.
09:00- 10:30 – Zakres monitoringu, wyniki i wskaźniki oporności bakterii na środki
przeciwdrobnoustrojowe – prof. dr hab. Dariusz Wasyl, Państwowy Instytut
Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
10:30-11:00 – Przerwa Kawowa (oraz na czas wymeldowanie)
11:00-11:30- Prezentacja Sponsora Platynowego Erra sp. z o.o.
11:30 –12:30- Powstanie i stosowanie Kodeksu Rozważnego Stosowania Produktów
Leczniczych Przeciwdrobnoustrojowych Przez Lekarzy Weterynarii przyjętego
uchwałą nr 63/2022/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Prezes Krajowej
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marek Mastalerek
12:30-13:00 – Dyskusja, pytania uczestników, podsumowanie i zakończenie
Konferencji.
13:00 -14:00- Obiad przed podróżą powrotną

