ІНФОРМАЦІЯ
щодо
проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми
біологічної безпеки та контролю транскордонних емерджентних інфекційних
захворювань (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої
рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці)»
У м. Харкові 17-19 вересня Національним науковим центром
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» проведено
Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми біологічної
безпеки та контролю транскордонних емерджентних інфекційних
захворювань (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої
рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці)»
присвячену чотирьом важливим датам розвитку аграрної науки України -100річчю Національної академії аграрних наук України, 90-річчю з дня
народження академіка НААН України Краснікова Г. А., 80-річчю з дня
народження академіка НААН, Заслуженого діяча науки і техніки України
Зубця М. В., а також 95-річчю заснування Національного наукового центру
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».
Співорганізаторами конференції були Національна академія
аграрних наук України, Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Північносхідний науковий центр НАН України і МОН України.
Конференція організована та проводиться за активної підтримки
Програми зменшення біологічної загрози США, очільники якої приймають
участь у роботі конференції. В цілому її учасниками є 225 науковців та
практиків зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Франції,
Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Білорусі, Грузії, Вірменії, а також
України. Серед них представники наукових установ і вищих навчальних
закладів,
Держпродспоживслужби
України,
Головних
управлінь
Держпродспоживслужби України та регіональних лабораторій ветеринарної
медицини 15 областей.
Також у рамках конференції працювала виставка виробників
ветеринарних препаратів та лабораторного устаткування, на якій свої
досягнення представляють 11 фірм.
З привітальним словом на урочистому пленарному засіданні до
учасників ювілейної конференції звернувся перший віце-президент НААН
академік НААН Гладій М.В., який також вручив Почесні грамоти та Подяку
Президії НААН кращим науковцям ННЦ «ІЕКВМ». Прозвучали вітання та
відбулось відзначення
співробітників Інституту від імені Харківської
обласної державної адміністрації, Харківської обласної та міської рад,
Держпродспорживслужби України.
У своїй змістовній доповіді, присвяченій важливим історичним датам
НААН та 95-річчю ННЦ «ІЕКВМ», директор Інституту, академік НААН Б.Т.

Стегній виклав історію створення, розвитку та перспективні напрями
діяльності установи.
Виступаючи з привітанням, Генеральний консул Генерального
Консульства Федеративної Республіки Німеччини в Україні доктор В.
Мьосінгер наголосив на важливості співпраці щодо актуальних проблем
біобезпеки та біозахисту у рамках Німецької програми з біозахисту.
Презентацію Україно-Німецької ініціативи з біобезпеки та для контролю
ризиків щодо зоонозних захворювань на кордонах ЄС зробив співробітник
Інституту мікробіології Бундесферу Х. фон Буттлер.
Значний
інтерес
викликали
наукові
доповіді
доктора
Й. А. Ріхта (США) щодо розробки вакцини проти африканської чуми свиней,
директора
Державного Науково-дослідного інституту лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи О.В. Піщанського,
присвячена епізоотичній ситуації з високо патогенного грипу в Україні,
доктора М. Полака (Польща) з питань атипової губчастої енцефалопатії,
професора Х. Ілмаза (Турція) щодо поширення заразного вузликового
дерматиту та багато іших.
Всього на пленарному засіданні було заслухано 15 доповідей та
відбулось їх обговорення.
Значний інтерес учасників викликали доповіді на секційних засіданнях,
які були присвячені широкому колу актуальних проблем ветеринарної
медицини, у тому числі транскордонних інфекційних хвороб, бруцельозу,
сибірки, сказу, туберкульозу та паратуберкульозу, зоонозного гепатиту А,
туляремії,
а також антибіотикорезистенності збудників бактеріальних
хвороб, питанням дезінфекції, контролю токсичних контамінантів кормів та
імуно-метаболічного статусу продуктивних тварин, безпечного застосування
наночасток у птахівництві.
Також у рамках конференції пройшов науково-практичний семінар
«Актуальні аспекти контролю африканської чуми свиней» за участю
науковців
США,
Білорусі,
України,
а
також
фахівців
Держпродспоживслужби України.
Під час заключного пленарного засідання було підведено підсумки
конференції, обговорено та прийнято резолюцію, де було наголошено,
зокрема, на
необхідності інтенсифікації наукових досліджень з
емерджентних та економічно значимих інфекційних захворювань,
забезпечення епідемічного і ветеринарно-санітарного благополуччя, а також
якості та безпечності продукції тваринництва, у тому числі на основі
міжнародного співробітництва.

