Konferencja Nefrologiczna
Hill’s oraz MEDiVET S.A. pragną zaprosić na konferencję nefrologiczną, która odbędzie się 28 października w hotelu Qubus, ul. Nadwiślańska 6, Kraków.
Agenda spotkania:
13:00 – 13:30 Rejestracja i powitanie gości
13:30 – 15:00	Wykład Czy pacjent nerkowy jest pacjentem nagłym? Podejście ABCD
u pacjentów nerkowych. – Prof. doc. Bogdan Alexandru Vitalaru
15:00 – 15:20 Przerwa kawowa z kanapkami
15:20 – 16:50	Wykład Dializa otrzewnowa a hemodializa: korzyści kliniczne i wyzwania.
– Prof. doc. Bogdan Alexandru Vitalaru
16:50 - 17:10	Przerwa kawowa
17:10 – 18:40	Wykład Geriatryczny kot - czyli chore nerki i „cała reszta”
– Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska
18:40 – 19:00	Przerwa kawowa
19:00 – 20:30	Wykład Ostry dyżur nefrologiczny
— Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska
20:45	Kolacja bufetowa z lampką wina

Rejestracja pod adresem edukacja.medivet.pl
Cena: 99 zł netto (121.77 zł brutto)
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wykładowcy
Prof. doc. Bogdan Alexandru Vitalar

Profesor (docent) Bogdan Alexandru Vitalaru ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie w 2004 roku, a w październiku 2009 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk weterynaryjnych. Na przestrzeni lat napisał ponad 100 prac naukowych
poświęconych chirurgii onkologicznej, dializie, hemodializie oraz nagłym przypadkom. Od stycznia 2008 r. był asystentem,
aż do roku 2016, w którym został adiunktem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie. W 2014 r., we współpracy
z Braun Rumunia, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, otworzył pierwszą Klinikę Hemodializy Weterynaryjnej w Rumunii i jedną
z nielicznych w Europie Wschodniej.
W roku 2013 roku Vitalaru założył Rumuńskie Stowarzyszenie Nefrologii Weterynaryjnej, Hemodialivet i jest obecnie jego przewodniczącym.
Przez ostatnie 7 lat dr Vitalaru jest wykładowcą dla Hills Rumunia i jednym z najważniejszych mówców w Rumunii i Turcji w zakresie urologii, nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Od 2015 r. prowadzi również Oddział Pogotowia przy Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej w Bukareszcie. W roku 2014, dr Vitalaru zainicjował program warsztatów i seminariów poświęconych pacjentom
z chorobami nerek w całej Rumunii oraz w Turcji.

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska

Lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami nerek i dróg moczowych, a także w diagnostyce chorób o podłożu endokrynologicznym. W swojej Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie
konsultuje przypadki nefrologiczne z całej Polski, zapewniając nowoczesną i kompleksową diagnostykę oraz zaawansowane metody
leczenia, z terapią nerkozastępczą (hemodializą) włącznie.
Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, który ukończyła w 2006 roku. Następnie pogłębiała swoją
wiedzę i umiejętności pod okiem najlepszych amerykańskich internistów z kliniki AMC w Nowym Jorku oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, gdzie asystowała w pionierskich badaniach klinicznych, konsultowała nietypowe przypadki zaburzeń nefrologicznych
i zatruć oraz przeprowadzała specjalistyczne terapie, uwzględniające hemodializę i inne techniki detoksykacyjne.
Zainteresowania naukowe: techniki detoksykacyjne, transplantacje nerek, choroby kłębuszkowe nerek, niedokrwistość tła nerkowego.

