
      

 

Ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania                                             

grypy ptaków oraz rzekomego pomoru drobiu 

 

W dniach 11 - 12 października 2016 r. na terenie powiatu działdowskiego odbyły się 

wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania grypy ptaków oraz rzekomego 

pomoru drobiu. Organizatorem ćwiczeń był Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie. W ćwiczeniach, oprócz 

pracowników Inspekcji Weterynaryjnej województwa warmińsko-mazurskiego, udział wzięli:  

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Działdowskiego - 

Mariana Janickiego, Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark - Maciej Sitarek wraz z 

przedstawicielami Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele 

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie oraz przedstawiciel Głównego Lekarza Weterynarii. 

Celem ćwiczeń było przygotowanie merytoryczne i praktyczne Inspekcji 

Weterynaryjnej oraz członków powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego 

do wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz 

rzekomego pomoru drobiu na terenie naszego województwa. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z 

zasadami zawartymi w polskich weterynaryjnych planach gotowości zwalczania ww. 

jednostek chorobowych, opartych na krajowych i unijnych aktach prawnych.  

Ćwiczenia podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej 

uczestnicy ćwiczeń oprócz opracowania i omówienia dokumentacji mieli możliwość 

wysłuchania dwóch wykładów przedstawionych przez prof. dr hab. Andrzeja Koncickiego 

prof. zw. nt. „Grypa ptaków oraz rzekomy pomór drobiu – etiologia, patogeneza, objawy 

kliniczne, zmiany anatomopatologiczne, diagnostyka, występowanie” oraz dr hab. Tadeusza 

Bakuły "Dezynfekcja jako element bioasekuracji w zwalczaniu grypy ptaków i rzekomego 

pomoru drobiu".  

W części praktycznej, która odbyła się na terenie gospodarstwa Pana Gabriela 

Cichockiego w miejscowości Kiełpiny Straż Pożarna, Policja oraz przedstawiciele firmy 

INSEKTPOL zaprezentowali m.in. sposób zabezpieczenia, oznakowania oraz dezynfekcji 

zarówno ogniska choroby jaki i wyznaczonego obszaru zapowietrzonego. Przedstawiona 

została również technika przeprowadzania sekcji ptaków oraz pobierania i przesyłania 

próbek do badań laboratoryjnych.   

Przeprowadzone ćwiczenia symulacyjne pokazały jak ważne jest współdziałanie 

Inspekcji Weterynaryjnej z członkami zespołów zarządzania kryzysowego zarówno na 

szczeblu gminnym jak i powiatowym. Jedynie sprawne działanie i współpraca wszystkich 

osób odpowiedzialnych za zwalczanie tak groźnych chorób zakaźnych zwierząt pozwolą na 

sprawne wyeliminowanie zagrożenia oraz zminimalizowanie strat związanych z wystąpieniem 

tych chorób. 
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