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Despre mine
Sunt o persoană calmă şi care îşi pastrează raţiunea în momente critice. De aceea am ales să devin
anestezist. Obiectivul meu principal este să mă asigur că intervenţiile chirurgicale sunt lipsite de durere şi
cu risc anestezic minim.
Un alt obiectiv al carierei mele este să cresc nivelul de cunoştinţe al colegilor mei veterinari. Publicarea de
articole stiinţifice, susţinerea de webinarii, conferinţe şi workshopuri sunt metodele la care apelez pentru a
atinge acest obiectiv.

Experienţă profesională
2012 - present

Cadru universitar si senior la clinica de animale mici si exotice din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară,
Liege, Belgia

2009 - 2012

Cadru universitar la disciplina de Anesteziologie şi Chirurgie Generala din cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară Bucureşti

2008 - 2009

Medic veterinar generalist la clinica Romavet Bucureşti

Educaţie
2014-2018

Rezidenţiat ECVAA

2009-2013

Doctorat în Medicină Veterinară, USAMV din București

2002-2008

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din București

Abilităţi importante
Raţional, calm şi etic

Proiecte






Cercetări privind
o Curarizarea la diferite specii de animale
o Fibroza pulmonară la rasa West Highland White Terrier
o Diferite metode de anestezie regională
o „Skill lab training”.
Webinarii şi Workshopuri atât în Belgia cât şi în Romania.
https://www.facebook.com/ULG-Anesth%C3%A9sie-V%C3%A9t%C3%A9rinaire486825818085733
Vet-Akademos https://vetakademos.ro/

Certificări
 Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur Attestation De Fin De
Formation Pedagogique, Liege, Belgia
 CPR-Basic and Advanced-Life-Support-RECOVER-Initiative
 Laboratory Animal Science certification for Scientists responsible for directing animal
experiments, Liege, Belgia
Publicații
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eRX9u0IAAAAJ&view_op=list_works

Traininguri
 „Rolul anestezistului în clinica veterinară modernă” – Societatea Română de Anesteziologie
Veterinară webinar, 2022
 „Normele actuale privind anestezia generală la câine şi pisică” – Vetro webinar, 2021
 „Anestezia regională – de la teorie la practică -” – Oradea webinar and workshop, 2021
 „Securitatea în anestezie” - CMV webinar, 2021
 “An update to the anaesthetic risk. Analgesic management to the critically ill patient” –
Junior Vet webinar, 2021
 „Anaesthetic risk - A comprehensive review of literature” – Liege, 2021
 „Aparate de anestezie inhalatorie şi circuite respiratorii” – ROVECS webinar, 2020
 „Aparatura necesară pentru monitorizarea anesteziei” – ROVECS webinar, 2020
 „Anaesthesia of the renal dog” – ROVECS webinar, 2020
 “Mici, mari, obezi, tineri, tigraţi - Cum/Cu ce îi anesteziem?” - Vetsforbabies webinar, 2020
 “Simple means to reduce mortality in Brachycephalic patients” – TuVECCA Antalya, 2020
 “Anaesthesia emergencies - Anaesthetic Protocols For Specific Procedures” – TuVECCA
Antalya, 2020
 “Regional anaesthesia workshop” – TuVECCA Antalya, 2020
 “Anestezia și monitorizarea pacientului oncologic: capnografia, tensiunea arterială şi EKGul” – RSVO Bucuresti, 2019
 “Ce trebuie să știm pentru o anestezie generală de maximă siguranță” – RSVO Bucuresti,
2019
 “Gestion de la douleur chez les chiens et les chats” – Namur training, 2018
 “Les caractéristiques physiologiques de l’animal âgé et son anesthésie” – Veterinexpo
Namur, 2017
 “Generalităţi: Anestezie generală & Monitorizare” – SpeedVet academy Bucuresti, 2017
 “Managementul durerii” – SpeedVet academy Bucuresti, 2017
 “Protocoale de anestezie pentru proceduri de rutină” – SpeedVet academy Bucuresti, 2017
 “Protocoale specifice de anestezie part 1&2 ” – SpeedVet academy Bucuresti, 2017
 “Workshop - Tehnici de anestezie loco-regională” – SpeedVet academy Bucuresti, 2017
 „Neuromuscular blocking agents - from a paralyzing poison to Gantacurium” – CVU Liege,
2017
 „The use of cis-atracurum in horses as part of a balanced anaesthetic protocol” – FARAH
day Liege, 2016
 „Geriatric Patients - Anaesthetic Considerations” – CVU Liege, 2016
 „Neuro-muscular block (NMB)” – Liege, 2015
 „Cis-atracurium dose refinement in experimental pigs” – AVA conference, 2015
 „Small Animal General Anaesthesia Part 1,2 & 3”- Kumtich, 2015
 „Anaesthetic management for thoracic procedures” – CVU Liege, 2015
 „Epidural Catheter - New Evidence Regarding Its Use in Veterinary Medicine” – CVU Liege,
2015
 „NSAIDs
–
Side
Effects
&
Misconceptions” – CVU Liege, 2015
Hobby-uri
Drumeţiile montane, căţăratul şi MTB

