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Noutăți în cardiologie veterinară la USAMV Iași
Pentru prima dată în România, titularii disciplinelor de Cardiologie Veterinară de la toate
Universitățile Agronomice din țară (USAMV Cluj-Napoca, USAMVB Timișoara și USAMV Bucuresti)
s-au reunit la Iași pentru a afla și dezbate noutățile din acest domeniu.
Astfel, peste 50 de persoane (lectori, specialiști, doctoranzi și studenți) au participat în weekend-ul
21-23 aprilie 2017, la Facultatea de Medicină Veterinară a Universității de Științe Agricole și Medicină
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, la Conferința „De la clinică la terapie în afecțiunile
cardiologice la câine și pisică” și Workshop-ul de ecocardiografie la câine și pisică.
Pe parcursul activităților au fost tratate teme diverse de cardiologie ce cuprind informații noi, plecând de
la diagnosticul clinic și imagistic și ajungând la patologii diferite (endocardite, valvulopatii), precum și
aspecte de terapie specifică pentru afecțiunile cardiace. Medicii practicieni sunt interesați să afle
informații actualizate, aduse la zi, din aceste domenii. Printre noutățile de la această conferință amintim
tematici referitoare la: tumorile cardiace, metode de diagnostiv de laborator și electrocardiograma Holter.
„Animalele de companie, pisica și câinele se îmbolnăvesc de afecțiuni cardiace odată cu înaintarea în
vârstă. Avem cazuri care sunt diagnosticate destul de frecvent mai ales la câini în vârstă, poate mai puțin
diagnosticate la pisici, pentru că acestea sunt animale mai liniștite, care ziua dorm mai mult și nu prezintă
simptome caracteristice acestor afecțiuni. Sunt necesare astfel de conferințe întrucât cardiologia
veterinară este în continuă actualizare. Apar noi metode de diagnostic și noi terapi și atunci intervine rolul
nostru de a informa”, a precizat prof.univ. dr Vasile Vulpe, din cadrul Facultății de Medicină Veterinară a
USAMV Iași, promotorul acestei acțiuni.
La eveniment au fost prezenți și profesori din străinatate, respectiv Prof. Dr. Paolo Ciaramella - titluarul
disciplinei de cardiologie și Prof. Dr. Diego Piantedosi, șeful Serviciului de ecocardiografie, ambii de la
Facultatea de Medicină Veterinară, de la Universitatea Federico II (Napoli).
„Nu este pentru prima dată când venim aici, ci este a șasea oară când colaborăm cu această Universitate
și, în special, cu Facultatea de Medicină Veterinară. Putem spune că această colaborare este foarte
importantă pentru cardiologia veterinară”, a declarat prof. dr. Diego Piantedosi.
„Este foarte important să se învețe aceste tehnici pentru că astfel se pot pune diagnostice corecte și în
același timp se pot prescrie terapiile necesare pentru câini și pisici. De asemenea, este foarte important și
pentru cercetarea academică și pregătirea viitorilor medici veterinari”, a completat prof. dr. Paolo
Ciaramella.
Aceste conferințe sunt necesare întrucât noutățile din domeniu sunt în continuă actualizare. Totodată,
participanții au fost interesați să afle detalii despre noile tratamente și despre ecografie în general.
Conferințele de cardiologie veterinară au fost organizate în parteneriat cu ARDIV – Asociația Română de
Diagnostic Imagistic Veterinar.

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Iaşi, 700490, România

T: +40 232 407.407
F: +40 232 260.650

www.uaiasi.ro
rectorat@uaiasi.ro

