Zasadnutie valného zhromaždenia FVE v dňoch 8.-10.6.2017, Tallinn, Estónsko.
Jarné zasadnutie valného zhromaždenia FVE (Európska federácia veterinárnych
lekárov) hostila už tradične jedna z členských krajín. Tentoraz bolo hostiteľom Estónsko
a miestom konania stretnutia bolo hlavné mesto Tallinn. Vzhľadom na geografickú polohu
a ročné obdobie sme tak mali na vlastnej koži možnosť okúsiť, aké to je, keď slnko zapadá
krátko pred jedenástou večer a k úplnému zotmeniu vlastne ani nedôjde. Povesť , ktorá
hostiteľskú krajinu sprevádza v ostatných rokoch sa ukázala ako pravdivá- Tallinn je čisté a
moderné mesto s perfektnou infraštruktúrou, modernou architektúrou a skvelo udržiavaným
historickým centrom, ktoré svojou veľkosťou a pokojnou atmosférou pripomína to
Bratislavské či Košické.
Program zasadnutia sa držal zabehnutej šablóny- vo štvrtok zasadali jednotlivé sekcie.
Naša komora je členom sekcie UEVP (únia európskych veterinárnych praktikov), v ktorej
máme svoje stabilné a aktívne postavenie. V úvode sme si pripomenuli dvoch zosnulých
bývalých prezidentov UEVP, ktorí nás opustili od ostatného zasadnutia v novembri. Po
privítaní hostí (zástupcovia AVMA, WVA) plénum schválilo uznesenia posledného zasadnutia
v Bruseli. Prezident UEVP informoval o aktivitách prezídia únie. Ako obyčajne nasledovala
správa o hospodárení, plénum schválilo audítorskú správu a taktiež výšku členských
poplatkov.
Živá diskusia sprevádzala žiadosť ACOVENE (asociácia zastrešujúca vzdelávanie
veterinárnych sestier na medzinárodnej úrovni), ktorej zástupca vystúpil so žiadosťou
o prísediace členstvo v UEVP (bez možnosti hlasovania). Táto žiadosť bola plénom
zamietnutá a v závere stretnutia bolo prezídium poverené komunikáciou s ACOVENE
ohľadom možnosti vytvorenia spolupracujúcej pracovnej skupiny.
Veľmi dôležitou časťou agendy ako UEVP tak aj ostatných sekcií a celej FVE je
legislatíva v oblasti veterinárnych liečiv na európskej úrovni. Diverzita zaužívaných zvykov
a legislatívy jednotlivých členských krajín sa na plno prejavila napríklad v tom, či EKaP
(európskej komisii a parlamentu) odporučiť alebo neodporučiť možnosť delegovania
vakcinácii veterinárnym lekárom na neveterinárny personál. Tu sme sa napokon zhodli na
tom, že explicitné odporúčanie určite NIE, avšak ponechanie stavu, aký je v jednotlivých
krajinách. Stále kontroverznou témou ostáva použitie phenylbutazonu u koní s ohľadom na
evidenciu použitia v dokumentácii zvieraťa, 6-mesačnú ochrannú lehotu, jej dodržiavanie a
transport koní po Európe. V tomto bode ostáva situácia „patová“ a našim odporúčaním je
hľadanie akceptovateľného riešenia za okrúhlym stolom medzi legislatívcami a veterinárnymi
lekármi zaoberajúcimi sa konskou praxou.
Ďalšou dôležitou agendou UEVP je činnosť pracovnej skupiny v oblasti welfare.
Aktuálne sú predovšetkým otázky transportu zvierat v Európe najmä v shenghenskom
priestore a dôsledné dodržiavanie platnej legislatívy v tejto oblasti. Veľkou témou je tiež
zákaz kupirácie chvostov vo veľkochovoch ošípaných.
Jednotliví poverení zástupcovia zaoberajúci sa aktuálnou nákazovou situáciou
informovali plénum o momentálnom stave ochorení ako CWD (ochorenie cervidov
v Nórsku), africký mor ošípaných (situácia na Pobaltí a v Poľsku) a tiež Vezikulárna
dermatitída hovädzieho dobytka na Balkáne.
UEVP schválilo odporúčacie stanovisko k veľkochovu hmyzu ako potravinového
zdroja vo výžive zvierat aj ľudí.
Pomerne rozsiahlu správu o konsolidácii postgraduálneho vzdelávania v Európskom
priestore predniesol jeden z členov zodpovednej pracovnej skupiny.

Pri každom zasadnutí si majú zúčastnení delegáti vypočuť aj zaujímavé prednášky
hosťujúcich lektorov z rôznych oblastí veterinárneho sveta. Doslova zásahom do živého bola
prednáška Francúzskeho delegáta o demografii veterinárnych lekárov vo Francúzsku. Vcelku
alarmujúce sú také čísla ako 20% veterinárov, ktorí/ktoré definitívne opúšťajú profesiu vo
veku 30-40 rokov, či priemerné ročné zárobky absolventov do 5 rokov po promócii
v jednotlivých sektoroch súkromnej praxe (malá vs. veľká vs. konská vs. zmiešaná). Rovnako
je z roka na rok silnejší tlak na zamestnanecký pomer v neprospech samostatne
podnikajúcich veterinárnych lekárov. Toto všetko sú len dôkazy toho, že aj v krajine s tak
rozvinutým trhom veterinárnej medicíny, akou Francúzsko bezpochyby je, musia čeliť
podobným problémom akým čelíme a čoskoro čeliť budeme aj my.
Rovnako aktuálnou bola prezentácia Holandského delegáta ohľadom aktuálnej
situácie vstupu korporácii do malej praxe v Holandsku. Reálne predpokladajú, že do 5 rokov
bude situácia porovnateľná s Veľkou Britániou alebo Škandináviou.
Popoludní pokračoval program štandardne správami jednotlivých pracovných skupín
a projektov. Spomedzi všetkých by som spomenul aktuálnu situáciu projektu Vetfuture vo
Francúzsku, či správa FECAVA ohľadom nelegálneho transportu a obchodu so šteňatami
v celej Európe.
Program bol ukončený voľbou nového prezidenta a prezídia UEVP. Kandidátku tvorilo
celé aktuálne prezídium, takže voľba prebehla pomerne rýchlo v priateľskej atmosfére
a potvrdila vo funkciách všetkých kandidátov.
Piatok a sobotu štandardne vypĺňa zasadnutie spoločného Valného zhromaždenia. Po
úvodnom otvorení zasadnutia, privítaní hostí a ich príhovoroch (okrem iných aj Minister
poľnohospodárstva Estónskej republiky) predniesol prezident FVE správu o činnosti prezídia,
po ktorej nasledovala správa finančnej pracovnej skupiny ohľadom hospodárenia v roku
2016 a priebežnom hospodárení 2017. Z môjho pohľadu trošku zarážajúcou informáciou
bolo pomerne vysoké číslo v nezaplatených členských poplatkoch. Myslím si, že pri takej
organizácii, akou je FVE je to naozaj nedôstojné.....
Nakoľko volebné obdobia prezídia FVE a jednotlivých sekcií sa prekrývajú, volili sme
aj nového prezidenta a prezídium. Situácia bola veľmi podobná tej únii praktikov a takmer
jednohlasne bolo potvrdené aktuálne prezídium a zachovaná tak kontinuita ich práce
smerovania.
Aj na samotnom valnom zhromaždení býva dobrým zvykom, že máme možnosť si
vypočuť zaujímavé prednášky hosťujúcich lektorov. Z môjho pohľadu za posledné roky jedna
z najzaujímavejších bola prezentácia Ilze Matise Vanhoutan,DVM, MS, PhD, DACVP.
Prezentovala takmer neuveriteľný prípad epidémie megaesophagus u psov v Lotyšsku
v rokoch 2014-2016. Z odhadovaného priemerného počtu 10 pacientov/rok s niektorou
z foriem získaných porúch stúpol tento počet náhle na vyše 100 pacientov/rok. Pomerne
rozsiahlym výskum bolo preukázané, že jediný spoločný menovateľ u týchto pacientov bolo
kŕmenie komerčnou diétou miestneho výrobcu. U pacientov bola detekovaná inhibícia
cholinesterázy a ako sprievodné symtómy aj deficity n. ischiadicus a iných nervov. Prípady
boli teda hodnotené ako polyneuropátia. Laboratórne boli vylúčené najčastejšie neurotoxíny
zo vzoriek krmiva, avšak definitívna substancia zatiaľ identifikovaná nebola. V pomerne
krátkom čase dostal totiž tím odborníkov z Univerzity v Rige „stopku“ priamo z ministerstva
poľnohospodárstva a ich ďalší výskum nebol žiadúci. Výrobca odmietol komunikovať ihneď
od začiatku a je verejným tajomstvom, že je na zozname sponzorov vládnucej politickej
strany. Nasledovali žaloby výrobcu na odborníkov, dokonca majiteľov postihnutých psov za

ohováranie. Celý prípad ešte stále nemá pomyslenú záverečnú bodku- prebiehajúce súdne
spory a chýbajúca odpoveď na otázku- čo spôsobilo tento problém sú len časťou príbehu,
v ktorom aj v roku 2017 zohráva politická (ne)moc tak silnú negatívnu úlohu na jednej strane
a na strane druhej rozsiahla finančná zbierka verejnosti na sociálnych sieťach, ktorú
zorganizoval tím odborníkov, aby mali z čoho financovať nákladné laboratórne analýzy pri
hľadaní pravdy.
Nasledovali prezentácie jednotlivých pracovných skupín, ktorých väčšina bola
prezentovaná už na predošlom- štvrtkovom zasadnutí jednotlivých sekcií. Potrebné
stanoviská a návrhy boli schválené valným zhromaždením.
Po občerstvení kávou a ovocím pokračoval program ďalšou zaujímavou prezentáciou
na tému „Existuje spojenie medzi domácim násilím na ľuďoch a na zvieratách?“, v ktorej nás
Dr Freda Scott-Park BVM&S, PhD, Hon.DVM&S, MRCVS pomerne zoširoka oboznámila
s aktivitami prevažne tretieho sektora vo Veľkej Británii v tejto vysoko aktuálnej téme, ktorej
ani zďaleka nie je venované dostatok pozornosti. Následná diskusia jasne ukázala, ako sa na
tento problém pozerajú kolegovia z rôznych kútov Európy.
Sobotňajší program sa niesol v duchu správ o činnosti jendotlivých sekcií FVE
a samostatný blok patril jednotlivým asociáciám a pracovným skupinám pracujúcim v oblasti
postgraduálneho vzdelávania. Asi najväčším problém týchto aktivít je rozmanitosť legislatívy
v jednotlivých členských krajinách a tak zjednocovanie postgraduálneho vzdelávania nebude
zďaleka tak priamočiare ako systém a evaulácia pregraduálneho vzdelávania.
Horúcou diskutovanou témou je silný lobbing poľnohospodárov a najmä
potravinárskeho priemyslu v otázkach veterinárnej kontroly potravín živočíšneho pôvodu vo
všetkých kritických bodoch. Ekonomické záujmy sa dostávajú do popredia stále viac a FVE
vydalo jasne odmietavé stanovisko k takýmto ľahkovážnym postojom. Celkom pochopiteľná
bola aj pomerne ostrá nóta Poľskej veterinárnej komory k tejto problematike, ktorá jasne
deklaruje neakceptovateľnosť návrhu o nahraditeľnosti veterinárneho lekára v ante a post
mortem kontrole jatočných zvierat akýmisi „rýchloškolenými veterinárnymi
paraprofesistami“.
V závere sobotňajšieho dopoludnia sme mali možnosť nazrieť do niekoľkých
budúcich, pripravovaných projektov FVE, o ktorých Vás budeme radi informovať
v budúcnosti.
Príjemným zakončením zasadnutia v Talline bola prezentácia prezidentky Nórskej
veterinárnej komory s pozvánkou na budúcoročné zasadnutie , ktoré bude hostiť mesto
Bergen. Veríme, že bude rovnako plodné a prínosné ako všetky ostatné.
V Talline 10.6.2017
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