
Tok so pla zmo za jest za ra że niem wy stę pu ją cym
po wszech nie na świe cie (35% do 90% osób se ro po -
zy tyw nych). Od se tek se ro po zy tyw nych cię żar nych
wa ha się od 5% do 65%. Czę stość wy stę po wa nia
tok so pla zmo zy pod czas cią ży wy no si od 0,1%
do 1%. Ry zy ko za ra że nia pło du pod czas pier wot nej
in wa zji cię żar nej wy no si ok. 20% w I try me strze
cią ży i 65% w III try me strze cią ży. W dal szym prze -
bie gu cho ro by do cho dzi do ujaw nie nia od le głych
na stępstw ze stro ny OUN (55%–75%), na rzą du
wzro ku (do 85%), na rzą du słu chu (10%–30%). Ce -
lem pra cy by ło przed sta wie nie dy na mi ki zmian
w na rzą dzie wzro ku u dzie ci le czo nych z po wo du
na wro to wej po sta ci za pa le nia bło ny na czy nio wej
oka w prze bie gu tok so pla zmo zy wro dzo nej. Ba da -
niem ob ję to 6 przy pad ków ocznej tok so pla zmo zy
wro dzo nej, u dzie ci w wie ku od 1 do 18. ro ku ży cia
(2 chłop ców i 4 dziew czyn ki). Przed sta wio no ró -
żno rod ność prze bie gu kli nicz ne go zmian w na rzą -
dzie wzro ku u dzie ci le czo nych z po wo du za pa le nia

siat ków ki, na czy niów ki i ner wu wzro ko we go
w pierw szym ro ku ży cia, z uczyn nie niem pro ce su
za pal ne go w ko lej nych la tach ży cia. Czas wy stą pie -
nia ak ty wa cji pro ce su za pal ne go wa hał się od 1 ro -
ku do 12 lat po uro dze niu. Ob ser wo wa no jed no -,
dwu - lub trzy krot ne na wro ty we wnątrz gał ko wych
zmian za pal nych, jed no - lub obu ocz nych. Za sto so -
wa ne le cze nie obej mo wa ło te ra pię Sul fa dia zy ną,
Da ra pri mem, kwa sem fo li no wym oraz ste ro ida mi
po da wa ny mi do ust nie przez okres od 3 do 6 mie się -
cy. Po mi mo ustą pie nia czyn nych zmian za pal nych
ostrość wzro ku ule gła trwa łe mu ob ni że niu w stop -
niu od umiar ko wa ne go do funk cjo nal nej śle po ty, ze
wzglę du na nie od wra cal ne bli zny siat ków ki, na czy -
niów ki i ner wu wzro ko we go. Wro dzo na tok so pla -
zmo za oczna wy ma ga sta łej, wie lo spe cja li stycz nej
kon tro li sta nu kli nicz ne go, w tym sys te ma tycz nej
oce ny oku li stycz nej, u dzie ci w wie ku roz wo jo -
wym.
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Se sja II. A. Tok so pla zmo za

Oczna tok so pla zmo za wro dzo na – cho ro ba ca łe go ży cia

Mał go rza ta Bu dziń ska -Mi ku ren da1, An na Ni wal d1, Jan Kuy do wi cz2, 
Bar ba ra Cie lec ka2

1Kli ni ka Oku li sty ki Dzie cię cej, Ka te dra Pe dia trii Za bie go wej, Uni wer sy tet Me dycz ny, Łódź
2Kli ni ka Cho rób Za kaź nych i He pa to lo gii, Uni wer sy tet Me dycz ny, Łódź



Wstęp

Ba da nia se ro lo gicz ne są pod sta wo wy mi me to da -
mi po zwa la ją cy mi na oce nę stop nia za ra że nia
T. gon dii m.in. wśród zwie rząt rzeź nych. Przy dat -
ność ba dań se ro lo gicz nych zwie rząt dla oce ny ry zy -
ka za ra że nia kon su men tów mię sa mo gą po twier -
dzać wy ni ki ba dań wie lu au to rów, wy ka zu ją ce istot -
ną za le żność mię dzy se ro po zy tyw no ścią zwie rząt
a obec no ścią w ich tkan kach ży wych pa so ży tów.
Ce lem ba dań by ła oce na wy stę po wa nia za ra że nia
T. gon dii w wy bra nych po pu la cjach świń i by dła
w Pol sce przy uży ciu opra co wa ne go te stu cE LI SA
oraz (w ce lu po rów na nia) od czy nu aglu ty na cji bez -
po śred niej (ze staw ko mer cyj ny). 

Ma te riał i me to dy

Zba da no su ro wi ce 861 świń (ra sy wpb i pbz,
w wie ku do 1 ro ku) z te re nu 8 wo je wództw oraz 865
sztuk by dła (ra sy ncb, w wie ku do 18 lat) z te re nu
11 wo je wództw. Su ro wi ce ba da no przy uży ciu
opra co wa ne go te stu cE LI SA wy kry wa ją ce go peł ną
pu lę klas prze ciw ciał an ty-T. gon dii oraz od czy nu
aglu ty na cji bez po śred niej (OA -2ME) (To xo -Scre en
DA, bioMérieux), wy kry wa ją ce go swo iste prze ciw -
cia ła kla sy IgG.

Wy ni ki 

Wśród zba da nych ogó łem 1726 zwie rząt wy ni ki
se ro po zy tyw ne w OA -2ME i cE LI SA stwier dzo no
od po wied nio u 13,6% i 15,0% zwie rząt, w tym
u 14,2% i 15,4% ba da nych świń oraz 12,8% i 14,6%
by dła. Więk szość wy ni ków do dat nich sta no wi ły

wy ni ki o ni skich mia nach w OA -2ME (40-60) oraz
ni skich war to ściach in dek su in hi bi cji w cE LI SA,
któ re u by dła stwier dzo no od po wied nio w 83,8%
i 85,8%, a u świń w 51,2% i 63,2% prób se ro po zy -
tyw nych. U świń po cho dzą cych z woj. lu bel skie go,
wiel ko pol skie go, ku jaw sko -po mor skie go, dol no ślą -
skie go, lu bu skie go, opol skie go, ma zo wiec kie go
i za chod nio po mor skie go stwier dzo no w cE LI SA
i OA -2ME od po wied nio: 15,1% i 13,9%, 2,0%
i 1,0%, 21,2% i 21,2%, 23,3% i 21,6%, 26,8%
i 19,5%, 7,2% i 7,2%, 20,6% i 19,4% oraz 10,7%
i 9,3% wy ni ków do dat nich. Na to miast u by dła po -
cho dzą ce go z woj. ma ło pol skie go, pod kar pac kie go,
lu bel skie go, świę to krzy skie go, wiel ko pol skie go,
pod la skie go, ku jaw sko -po mor skie go, po mor skie go,
dol no ślą skie go, ma zo wiec kie go i za chod nio po mor -
skie go stwier dzo no w cE LI SA i OA -2ME od po -
wied nio: 11,0% i 8,2%, 12,9% i 14,5%, 26,3%
i 25,0%, 22,5% i 20,0%, 5,1% i 5,1%, 11,6%
i 5,8%, 17,9% i 12,8%, 16,4% i 11,0%, 4,0%
i 8,0%, 12,7% i 12,7% oraz 8,0% i 6,7% wy ni ków
do dat nich. 

Dys ku sja 

Prze pro wa dzo ne ba da nia wska zu ją na znacz ny
sto pień za ra że nia T. gon dii zwie rząt rzeź nych w nie -
któ rych re jo nach Pol ski, co mo że mieć po ten cjal ne
zna cze nie dla za gro że nia zdro wia czło wie ka. Po -
rów na nie wy ni ków uzy ska nych te sta mi cE LI SA
i OA -2ME mo że wska zy wać na wy ższą czu łość
cELI SA niż OA -2ME (ró żni ce za kre su klas swo -
istych prze ciw ciał wy kry wa nych przez po szcze gól -
ne te sty) oraz do brą przy dat ność cE LI SA, szcze gól -
nie do ba da nia su ro wic świń. 
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Ba da nia nad roz prze strze nie niem in wa zji To xo pla sma gon dii
w wy bra nych po pu la cjach zwie rząt rzeź nych (świń i by dła)
w Pol sce przy po mo cy opra co wa ne go te stu cE LI SA

Ja cek Sro ka1,2, Ja cek Ka ra mo n1, To masz Cen ce k1

1Za kład Pa ra zy to lo gii i Cho rób In wa zyj nych, Pań stwo wy In sty tut We te ry na ryj ny–Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy, Pu -
ła wy
2Za kład Bio lo gicz nych Szko dli wo ści Za wo do wych, In sty tut Me dy cy nyW si, Lu blin



Wy stę po wa nie in fek cji mie sza nych prze no szo -
nych przez klesz cze Ixo des ri ci nus jest zja wi skiem
o istot nym zna cze niu epi de mio lo gicz nym, któ re
mo że za ostrzyć prze bieg cho rób od klesz czo wych,
a ta kże mo że da wać nie ja sne symp to my cho ro bo we,
co utrud nia pra wi dło we ich dia gno zo wa nie. Ba da -
nia klesz czy w kie run ku za ka żeń wie lo krot nych
mo gą uła twić pro gno zo wa nie wy stą pie nia ta kich
ko in fek cji u lu dzi, co ma du że zna cze nie dla pra wi -
dło wej dia gno sty ki i pro fi lak ty ki cho rób od klesz -
czo wych.

Ogó łem zba da no 715 klesz czy Ixo des ri ci nus
z czte rech re jo nów ma kro re gio nu lu bel skie go (Pio -
tro wi ce, Po le ski Park Na ro do wy, Dą bro wa i Po je -
zie rze Łę czyń sko -Wło daw skie) na obec ność Bor re -
lia burg dor fe ri sen su la to i To xo pla sma gon dii me -
to dą PCR i ne sted -PCR (po ly me ra se cha in re ac -
tion). W ce lu po twier dze nie obec no ści DNA Bor re -
lia burg dor fe ri s. l. w re ak cjach am pli fi ka cji za sto -
so wa no pa rę pri me rów kom ple men tar nych do ge nu
fla, na to miast w przy pad ku To xo pla sma gon dii uży -

to pri me rów kom ple men tar nych do frag men tu ge nu
B1. Dla prób po zy tyw nych w kie run ku T. gon dii
okre ślo no typ klo nal ny pod da jąc pro dukt am pli fi ka -
cji cię ciu en zy ma mi re stryk cyj ny mi (RFLP–re stric -
tion frag ment length po ly mor phism). Wy ni ki do dat -
nie po twier dzo no se kwen cjo no wa niem. 

Ogó łem stwier dzo no od se tek za ka żeń klesz czy
Bor re lia burg dor fe ri sen su la to (s. l.) na po zio mie
12,7% i To xo pla sma gon dii na po zio mie 12,6%.
Współ wy stę po wa nie obu pa to ge nów stwier dzo no
u 2,4% zba da nych osob ni ków. Spo śród wszyst kich
sta diów roz wo jo wych u sa mic stwier dzo no naj wy -
ższe od set ki za ka żeń za rów no w przy pad ku wy stę -
po wa nia po je dyn czych pa to ge nów (23,5% klesz czy
za ka żo nych Bor re lia burg dor fe ri s. l. i 19,7% – To -
xo pla sma gon dii), jak i ich współ wy stę po wa nia
(3,8% wszyst kich zba da nych sa mic). Ba da nie RFLP
PCR wy ka za ło naj więk szą czę stość wy stę po wa nia
w klesz czach szcze pów T. gon dii ty pu I oraz aty po -
wych (typ A). Je dy nie u sa mic po twier dzo no obec -
ność ty pu II/III.

Oce na współ wy stę po wa nia To xo pla sma gon dii i Bor re lia burg -
dor fe ri w klesz czach Ixo des ri ci nus w opar ciu o ba da nia PCR

An ge li na Wój cik -Fa tla1, Ja cek Sro ka1,2, Vio let ta Za ją c1, Ewa Ci sa k1

1Sa mo dziel na Pra cow nia Cho rób Od zwie rzę cych, In sty tut Me dy cy ny Wsi, Lu blin
2Za kład Pa ra zy to lo gii i Cho rób In wa zyj nych, Pań stwo wy In sty tut We te ry na ryj ny – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy,
Pu ła wy
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„Zdro wie jest pod sta wo wym pra wem ka żde go
czło wie ka” [1], któ ry bez wzglę du na to kim jest
i gdzie miesz ka, po wi nien mieć gwa ran cję zdro we -
go i bez piecz ne go ży cia. Z ko lei zdro wie pu blicz ne
ja ko dys cy pli na na uko wa obej mu je za gad nie nia
zdro wia spo łe czeń stwa oraz współ za le żno ści je go
sta nu od wa run ków ży cia. Zdro wie spo łe czeń stwa
jest nad rzęd nym ce lem wszyst kich pod mio tów, któ -
re od po wie dzial ne są za zdro wie pu blicz ne, w tym
rów nież Pań stwo wa In spek cja Sa ni tar na. Od dział
Oświa ty Zdro wot nej i Pro mo cji Zdro wia re ali zu je
za da nia wy ni ka ją ce wprost z usta wy o Pań stwo wej
In spek cji Sa ni tar nej, Na ro do we go Pro gra mu Zdro -
wia a ta kże z bie żą cej oce ny sy tu acji epi de mio lo -
gicz nej oraz po trzeb śro do wi sko wych. W ra mach
pro wa dzo nej dzia łal no ści edu ka cyj no -szko le nio wej
Pion Oświa ty Zdro wot nej i Pro mo cji Zdro wia re ali -
zu je pro gra my ogól no pol skie, wo je wódz kie oraz lo -
kal ne. Wśród re ali zo wa nych obec nie pro gra mów
ogól no pol skich na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
m.in. „Pro gram Ogra ni cza nia Zdro wot nych Na -
stępstw Pa le nia Ty to niu”, „Kra jo wy Pro gram Zwal -

cza nia AIDS i Za po bie ga nia Za ka że niom HIV” oraz
„Trzy maj For mę!”.

Na szcze blu wo je wódz kim re ali zo wa ne są z ko -
lei pro gra my on ko lo gicz ne, któ re do ty czą pro fi lak -
ty ki ra ka szyj ki ma ci cy oraz pro fi lak ty ki ra ka pier -
si. Pań stwo wa In spek cja Sa ni tar na w ra mach dzia -
łal no ści ko rzy sta z au to ry te tów zna nych In sty tu tów
Na uko wych w wie lu dzie dzi nach. Obec nie na ra sta -
ją cy pro blem cho rób od zwie rzę cych oraz za gad nień
do ty czą cych zdro wia, cho ro by i za le żno ści po mię -
dzy czło wie kiem a śro do wi skiem, jest wa żnym
aspek tem w ra mach, któ re go mo że my po dej mo wać
i pro wa dzić dzia ła nia pro fi lak tycz ne oraz edu ka cyj -
no -in for ma cyj ne. Do dat ko wo w ostat nim cza sie,
nie za le żnie od do tych czas pro wa dzo nych dzia łań
z wie lo ma part ne ra mi ze wnętrz ny mi, Pion Oświa ty
Zdro wot nej i Pro mo cji Zdro wia roz po czął współ -
pra cę z In sty tu tem Pa ra zy to lo gii PAN w za kre sie
cho rób od zwie rzę cych.

[1]. Świa to wa De kla ra cja Zdro wia (1998), ŚOZ
– „Zdro wie 21 – zdro wie dla wszyst kich w XXI
wie ku (1999).

Se sja II. B. Edu ka cja

Ro la Oświa ty Zdro wot nej i Pro mo cji Zdro wia w Pań stwo wej
In spek cji Sa ni tar nej na rzecz zdro wia ogó łu spo łe czeń stwa

Aga ta Wol ska

Od dział Oświa ty Zdro wot nej i Pro mo cji Zdro wia, Wo je wódz ka Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na, War sza wa
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Licz ne ba da nia pro wa dzo ne na te re nie Pol ski
wska zu ją, że gle ba miast i wsi jest ska żo na po sta cia -
mi in wa zyj ny mi pa so ży tów zoo no tycz nych psów
i ko tów, a licz ba przy pad ków kli nicz nych cho rób
od zwie rzę cych – zwłasz cza tok so ka ro zy i tok so pla -
zmo zy – u dzie ci nie ob ni ża się. Pro blem ten ocze -
ku je więc sku tecz ne go roz wią za nia, zwłasz cza, że
licz ba psów i ko tów w na szym kra ju wzra sta.
W prze ciw dzia ła niu prze no sze niu zoo noz ze zwie -
rząt to wa rzy szą cych na lu dzi wa żny jest po ziom
świa do mo ści spo łe czeń stwa w za kre sie kon se kwen -
cji zdro wot nych wy ni ka ją cych z ta kich in fek cji oraz
po dej mo wa nie dzia łań pre wen cyj nych po przez po -
wszech ną dba łość o stan sa ni tar ny gle by. Ce lem na -
szych ba dań by ło okre śle nie, w tej sfe rze, sta nu wie -
dzy miesz kań ców wsi i miast, po zna nie sku tecz no -
ści pro wa dzo nych dzia łań edu ka cyj nych, oraz prze -
ana li zo wa nie wa run ków stwo rzo nych przez wła dze
lo kal ne dla utrzy ma nia czy sto ści bio lo gicz nej gle by
w miej scach uczęsz cza nych przez psy i ko ty. W tym
ce lu pod da no ba da niom an kie to wym 415 osób
z miast i wsi wo je wódz twa wiel ko pol skie go. Po -
nad to w pię ciu mia stach, ze bra no in for ma cje na te -
mat: tre ści wpro wa dzo nej uchwa ły do ty czą cej obo -

wiąz ku utrzy ma nia czy sto ści sa ni tar nej gle by
w mie ście, sku tecz no ści eg ze kwo wa nia te go obo -
wiąz ku oraz oce nio no wa run ki ja kie stwa rza ją wła -
dze lo kal ne miast do ogra ni cze nia ilo ści psich od -
cho dów w miej scach pu blicz nych. Uzy ska ne wy ni -
ki wska zu ją, że: 1) w Pol sce psy i ko ty po wszech nie
uzna wa ne są za na szych „przy ja ciół” (tak uwa ża po -
nad 90% re spon den tów); 2) aż 75% an kie to wa nych
po sia da psa lub ko ta, a 67% nie uwa ża aby zwie rząt
tych by ło w na szym oto cze niu za du żo; 3) zde cy do -
wa na więk szość ba da nych (90%) uwa ża, że wła ści -
cie le psów po win ni sprzą tać od cho dy swo ich pu pi li
w miej scach pu blicz nych, lecz tyl ko 25% ba da nych
twier dzi, że to czy ni; 4) po nad 50% an kie to wa nych
zda je so bie spra wę z te go, że za le ga ją ce od cho dy
zwie rzę ce nio są ze so bą ja kieś za gro że nia zdro wot -
ne, lecz nie licz ni po tra fią je bli żej okre ślić; 5) we
wszyst kich ba da nych mia stach wpro wa dzo no
uchwa łę ra dy miej skiej do ty czą cą obo wiąz ku utrzy -
ma nia czy sto ści sa ni tar nej gle by, lecz eg ze kwo wa -
nie te go prze pi su jest spo ra dycz ne, a wa run ki uła -
twia ją ce wy pra co wa nie u wła ści cie li psów wła ści -
wych na wy ków hi gie nicz no -sa ni tar nych są jak do -
tąd da le ce nie za do wa la ją ce.

Po ziom świa do mo ści spo łe czeń stwa o za gro że niach zdro wot -
nych ze stro ny pa so ży tów zoo no tycz nych zwie rząt to wa rzy -
szą cych oraz dzia ła nia władz lo kal nych na rzecz dba ło ści
o hi gie nę sa ni tar ną miast w Pol sce

Han na Mi zgaj ska -Wik tor, Woj ciech Ja rosz

Za kład Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Eu ge niu sza Pia sec kie go, Po znań
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Brak ofi cjal nych da nych na te mat licz by psów
i ko tów w Pol sce w po łą cze niu z bra kiem sta ty styk
do ty czą cych szcze pień i le cze nia prze ciw pa so żyt ni -
cze go spra wia ją, że te mat zoo noz w aspek cie utrzy -
my wa nia co raz więk szej licz by psów i ko tów, a tak -
że in nych zwie rząt to wa rzy szą cych (fret ki, tchó rzo -
fret ki, szo py, in ne), zwłasz cza w mia stach, sta je się
co raz bar dziej istot ny. Za pre zen to wa ne w do nie sie -
niu da ne ob ra zu ją jak nie wiel ki od se tek wła ści cie li
psów i ko tów od ro ba cza swo je czwo ro no gi. Jesz cze
go rzej jest w przy pad ku cho rób prze no szo nych
przez pa so ży ty ze wnętrz ne. Tu od se tek wła ści cie li
za bez pie cza ją cych swo ich pod opiecz nych jest jesz -
cze mniej szy. Wie dząc, że do stęp ność le ków prze -
ciw pa so żyt ni czych jest dość do bra (ga bi ne ty le kar -
sko-we te ry na ryj ne przede wszyst kim oraz skle py

zoo lo gicz ne – w przy pad ku nie któ rych pre pa ra tów
z gru py „ek to”) dzi wi, że je dy nie nie wiel ka część
spo łe czeń stwa za bez pie cza swo je zwie rzę ta sku -
tecz nie. Więk szość wła ści cie li nie ste ty, ro biąc to
spo ra dycz nie lub co gor sza wca le, na ra ża swo je
zwie rzę ta i sie bie na przy kre kon se kwen cje. Przy -
czy ną te go sta nu rze czy jest ni ska świa do mość wła -
ści cie li zwie rząt na te mat zoo noz, a ta kże na dal zbyt
ni ska wie dza osób od po wie dzial nych za ogra ni cza -
nie i zwal cza nie cho rób od zwie rzę cych, tj. le ka rzy
we te ry na rii i le ka rzy me dy cy ny. Po wo ła na do ży cia
Pol ska Ra da Kon sul ta cyj na ds. Pa ra zy toz Zwie rząt
To wa rzy szą cych (ESC CAP Pol ska) ma na ce lu
zmia nę ist nie ją ce go sta nu rze czy i bu do wa nie świa -
do mo ści, za czy na jąc od wła ści cie li zwie rząt.

Ba da nia an kie to we wła ści cie li psów i ko tów do ty czą ce wie dzy
o cho ro bach od zwie rzę cych

Ar tur Za lew ski

Bay er sp. z o.o. Ani mal He alth, War sza wa



ESC CAP – Eu ro pe an Scien ti fic Co un sel Com -
pa nion Ani mal Pa ra si tes (Eu ro pej ska Ra da ds. Pa ra -
zy toz Zwie rząt To wa rzy szą cych) jest sto wa rzy sze -
niem po wo ła nym do ży cia w 2005 ro ku, sku pia ją -
cym spe cja li stów z dzie dzi ny pa ra zy to lo gii
z 11 kra jów eu ro pej skich. Za da niem tej or ga ni za cji
o cha rak te rze „non pro fit” jest pro pa go wa nie wśród
le ka rzy ro dzin nych, le ka rzy we te ry na rii oraz wła -
ści cie li psów i ko tów wie dzy na te mat za gro żeń od -
zwie rzę cy mi cho ro ba mi pa so żyt ni czy mi. Na stro nie
in ter ne to wej ESC CAP (www.esc cap.org) znaj du je
się pięć szcze gó ło wych po rad ni ków (gu ide li nes)
po świę co nych epi de mio lo gii i zwal cza niu pa so ży -
tów u psów i ko tów. Dnia 22 lu te go 2010 r. w War -
sza wie od by ło się spo tka nie za ło ży ciel skie sto wa -
rzy sze nia pod na zwą Ra da Kon sul ta cyj na ds. Pa ra -
zy toz Zwie rząt To wa rzy szą cych, któ re po ak cep ta -
cji przez za rząd ESC CAP na spo tka niu w Am ster -
da mie w dniu 11 mar ca 2010 r. sta ło się pol ską sek -
cją ESC CAP. Ce lem sto wa rzy sze nia, zgod nie
z przy ję tym sta tu tem, jest pro wa dze nie dzia łań
o cha rak te rze nie za rob ko wym na rzecz zdro wia lu -

dzi i zwie rząt, tj. przy go to wy wa nie i roz po wszech -
nia nie bro szur, pu bli ka cji i po rad ni ków, a ta kże in -
nych form edu ka cji (or ga ni zo wa nie kon fe ren cji,
kur sów, wy kła dów) pro mu ją cych dzia ła nia na rzecz
mi ni ma li zo wa nia ry zy ka cho rób pa so żyt ni czych
psów i ko tów oraz mo żli wo ści ich prze no sze nia
na lu dzi (w tym pro pa go wa nie za sad pra wi dło we go
od ro ba cza nia zwie rząt). Współ pra ca człon ków
ESC CAP Pol ska, spe cja li stów z dzie dzi ny cho rób
za kaź nych i epi de mio lo gii me dycz nej, oświa ty
zdro wot nej oraz pa ra zy to lo gii we te ry na ryj nej
przy nie odzow nym współ udzia le człon ków wspie -
ra ją cych – przed sta wi cie li firm (spon so rów) umo -
żli wi pro wa dze nie dzia łań w ska li ogól no kra jo wej
(do tar cie do ga bi ne tów le ka rzy ro dzin nych, lecz nic
we te ry na ryj nych, stu den tów wy dzia łów me dy cy ny
we te ry na ryj nej oraz wła ści cie li zwie rząt). Przy na le -
żność do ESC CAP da je pra wo do ko rzy sta nia z do -
stęp nych po rad ni ków, któ rych tłu ma cze nia w nie da -
le kiej przy szło ści uka żą się na utwo rzo nej stro nie
in ter ne to wej ESC CAP Pol ska. 

Utwo rze nie Pol skiej Sek cji Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia
ds. Pa ra zy toz Zwie rząt To wa rzy szą cych (ESC CAP Pol ska)

Ja kub Ga wor

Pra cow nia Pa ra zy toz Zwie rząt Do mo wych, In sty tut Pa ra zy to lo gii im. W. Ste fań skie go, Pol ska Aka de mia Na uk, 
War sza wa
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