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Despre mine
Am obținut Diploma de Doctor Medic Veterinar de la Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București în 2008.
După absolvire, am vizitat mai multe spitale veterinare din Marea Britanie și Olanda, ceea ce m-a ajutat
să acumulez experiență suplimentară și am făcut o perioadă de voluntariat pe cai și măgari Gambia. În
2010, am început să lucrez în Marea Britanie, inițial în practică mixtă și apoi predominant cu animale
mici. Această experiență mi-a oferit o bază în ceea ce privește munca de primă opinie la animale mici și,
de asemenea, m-a ajutat să îmi găsesc chemarea spre o carieră în chirurgia animalelor mici. În perioada
în care am lucrat în practica primară, am avut ocazia să mă ocup de cazuri de chirurgie abdominală,
urogenitală, anorectală, de fracturi simple. M-am implicat în mod activ în formarea studenților veterinari
aflați în stagiul de practică și în îndrumarea doctorilor proaspăt absolvenți. Această oportunitate mi-a
intensificat pasiunea pentru pregătirea continuă și mi-a evidențiat importanța discuțiilor bazate pe cazuri
clinice și a schimbului de cunoștințe între colegi.
În 2015, am început un certificatul în practică veterinară avansată (CertAVP), cu Universitatea din
Liverpool, pe care l-am finalizat în 2019.
În 2016, am profitat de oportunitatea de a mă concentra exclusiv pe chirurgia animalelor mici, acceptând
postul de internship specializat pe chirurgie ortopedică pentru animale mici oferit de Grove Referrals.
Munca mea de până atunci mi-a confirmat dorința de a face un rezidențiat în chirurgie, așa că în iulie
2017 am început un internship rotațional pe animale mici la Willows Referral Service în timpul căruia
am fost, responsabil și de furnizarea serviciilor de urgență pentru numeroase clinici de prima opinie din
aria respectivă. Internship-ul mi-a deschis, de asemenea, oportunitatea de a fi implicat în redactarea unui
articol intitulat "Open fracture management in dogs and cats" (Managementul fracturilor deschise la
câini și pisici), care a fost publicat în Veterinary Times. Din 2018 pana in 2020, am colaborat cu CPD
Solutions in calitate de demonstrator la numeroase workshop-uri chirugicale.
Un alt spital de referință în care am lucrat după ce am terminat internship-ul a fost Kentdale Referrals.
De la sfârșitul lui 2020 până în prezent ocup poziția de rezident ECVS în chirurgia animalelor mici la o
clinica din Germania (Tierklinik Düsseldorf).
De când m-am calificat, am depus eforturi constante pentru a-mi dezvolta cunoștințele și abilitățile
medicale iar mai târziu m-am focusat pe domeniul chirurgiei animalelor mici.
Întotdeauna mă străduiesc să ofer cel mai bun tratament posibil pentru animalele pe care le îngrijesc și
pentru proprietarii acestora. Parcursul meu profesional reflectă angajamentul meu necondiționat pentru
atingerea acestui obiectiv. Acest parcurs profesional m-a învățat sa fiu mai eficient, mai hotărât și sa am
un spirit de echipă. Consider că formarea unei etici a muncii și a unor abilități de relaționare cu oamenii
sunt bazele profesiei noastre. Intenția mea de a deveni diplomat ECVS se bazează pe o dorință acerbă de
a contribui la dezvoltarea chirurgiei animalelor mici atât prin muncă clinică și cercetare cât și prin
educație profesională continuă.

Experienţă profesională
2020-prezent

Tierklinik Düsseldorf, Germania ECVS Rezident în Chirurgia animalelor mici

2010 -2020

Până în 2016 diferite clinici de prima opinie din Marea Britanie, urmate de internship
în ortopedie “Grove Referrals”, internship Rotational Willows Referral Service,
doctor veterinar “Kentdale Referrals”

Educaţie
2015-2019

Certificat în Practica Veterinară Avansată, Universitatea din Liverpool

2020-prezent

Rezidentiat ECVS în chirurgia animalelor mici

2002 - 2008

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV din București

Publicații
Open Fractures in Dogs and Cats, Veterinary Times. Published VT 49/45
Hobby-uri
Sport (ciclism, arte marțiale), filme

