
DVM, Dip. ECVIM-CA  ד״ר שרון קוזי

מומחית אירופאית )דיפלומטית( לרפואה וטרינרית פנימית של חיות מחמד. 

ד”ר שרון קוזי סיימה את לימודי הווטרינריה בשנת 2002 בבית החולים הווטרינרי על שם קורט, האוניברסיטה העברית, 
ירושלים. בשנת 2003 סיימה שנת אינטרנשיפ ובשנים 2009-2005 ביצעה התמחות ברפואה פנימית של חיות מחמד תחת 

הקולג’ הארופאי לרפואה פנימית, עד להסמכתה בשנת 2010 כדיפלומטית של הקולג’.

הווטרינרי האוניברסיטאי, מרצה  חיות מחמד בבית החולים  פנימית של  רופאה בכירה במחלקה לרפואה  הינה  קוזי  ד”ר 
וחוקרת בביה”ס לרפואה וטרינרית ע”ש קורט, עם תחומי עניין עיקריים בגסטרו-אנטרולוגיה ואנדוקרינולוגיה.

האירוע זהה בתוכנו. אנא הירשמו לבחירתכם לאחד מהמועדים.

 5/7/22  יום שלישי
מרכז עדנה וצבי לידור ללימוד והדרכה

אודיטוריום וטמרקט, אזור תעשייה שוהם

להרשמה לתאריך זה לחצו כאן

ארגון הוטרינרים של חיות הבית בישראל,
חברת וטמרקט

  Hill’s Pet Nutrition -ו
מתכבדים להזמינכם לסמינר לימודי המשך:

צעד קדימה לחיים הטובים ביותר 
עדכונים באבחון וטיפול במחלות מערכת העיכול ודרכי השתן

התכנסות וארוחת בוקר  8:45
דברי פתיחה  9:30-9:45

ד"ר שרון קוזי - עדכונים באבחון וטיפול במחלות עיכול   9:45-11:00 
של כלבים וחתולים  

הפסקת קפה  11:00-11:30
ד"ר שרון קוזי - הגישה לכלבים עם מחלות מערכת עיכול -   11:30-12:45 

מקרים יומיומיים ומקרים מאתגרים  
ארוחת צהריים  12:45-13:45

בינגו נושא פרסים!  13:45-14:00
וטמרקט - עדכונים בנושא תזונה ייעודית למחלות כיליה   14:00-14:30 
ומחלות דרכי השתן - ד"ר גל אלחלל, וטרינרית וטמרקט   

פרופסור גלעד שגב - הגישה לבעלי חיים עם מחלות מערכת שתן   14:30-15:45 
עליונה - מקרים יומיומיים ומקרים מאתגרים  

הפסקת קפה  15:45-16:15
פרופסור גלעד שגב - הגישה לבעלי חיים עם מחלות מערכת שתן   16:15-17:30 

תחתונה - מקרים יומיומיים ומקרים מאתגרים  
סיום  17:30

DVM, Dip. ECVIM-CA  פרופסור גלעד שגב

פרופ' גלעד שגב סיים את לימודי הווטרינריה בשנת 2000 בבית החולים הווטרינרי על שם קורט, האוניברסיטה העברית, 
ירושלים. בשנת 2001 סיים שנת סטאז' ובשנים 2005-2002 ביצע התמחות ברפואה פנימית של חיות מחמד תחת הקולג' 
הארופאי לרפואה פנימית. בשנים 2007-2005 ביצע תת התמחות )Fellowship program( בנפרולוגיה ודיאליזה של בעלי 

חיים. לאחר תוכנית זו חזר פרופ' שגב לבית החולים הווטרינרי בבית דגן ובשנת 2009 התמנה למנהל המחלקה. 

כיום הוא דיפלומט של הקולג' האירופאי לרפואה פנימית, מנהל של מחלקת רפואה פנימית, יו"ר ועדת הוראה בבית הספר, 
משמש כבוחן בוועדת הבחינה של הקולג', וחבר הנהלה ב- IRIS. תחומי עניין ומחקר ראשיים כוללים נפרולוגיה, אורולוגיה 

והמודיאליזה של חיות מחמד.

או

12/7/22  יום שלישי
מלון דן כרמל 

שדרות הנשיא 85, חיפה

להרשמה לתאריך זה לחצו כאן

האירועים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות התקפות לאותו מועד

https://docs.google.com/forms/d/1b4FssynnUzXBN_dSn5iTShNEFCRdfDPcaJOvD7S91x4/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1mdZLtciZ0NTI4LIdEPFqAdV0HaNWYy-MGLm-xCZ8yCA/viewform?edit_requested=true

