
Cena: 
webinar płatny

- 250 zł netto* (307,50 zł brutto) dla posiadaczy analizatora 
znajdującego się w ofercie MEDiVET (przy rejestracji należy podać 
numer seryjny analizatora).

- 350 zł netto (430,50 zł brutto) dla pozostałych uczestników. 
 
Płatności za udział w webinarze należy dokonać do dnia 24.06.2021. 
 
Wiadomość z kodem dostępu (token) wysłana zostanie po opłace-
niu proformy do 24h przed rozpoczęciem webinarium.

Rejestracja:
Zapisy wyłącznie do dnia 
23.06.2021 przez formularz 
rejestracyjny na stronie:  
edukacja.medivet.pl

Data:

30 czerwca 2021 r.
godz. 19:00-21:00

INFORMACJE

„BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI U BYDŁA W PRAKTYCE 
WETERYNARYJNEJ INTERPRETACJA WYNIKÓW.”

MEDiVET S.A. zaprasza na webinar:

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

CENA 
SPECJALNA 

250 zł netto* 
dla posiadaczy  

analizatora

ZAINSPIRUJ SIĘ!
Skorzystaj z unikalnej oferty edukacyjnej MEDiVET i zarejestruj się już teraz! 

www.edukacja.medivet.pl

Dr hab. n. wet. Łukasz Kurek jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Od 2002 roku jest nauczycielem 
akademickim pracującym na co dzień w Zakładzie Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni Katedry i Kliniki Cho-
rób Wewnętrznych Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Stopień Doktora uzyskał na podstawie rozprawy pod tytułem 
„Dynamika zmian wybranych elementów gospodarki mineralnej, hormonalnej i energetycznej u krów mlecznych w okresie oko-
łoporodowym ze szczególnym uwzględnieniem ostrej hipokalcemii (porażenia poporodowego)”. W 2007 roku zdobył specjali-
zację z Chorób Przeżuwaczy. Natomiast w roku 2018 na podstawie cyklu publikacji pod wspólnym tytułem „Wpływ niedoborów 
wapnia, fosforu i magnezu oraz ich profilaktyki na stan czynnościowy narządów miąższowych oraz gospodarkę energetyczną  
i mineralną u krów mlecznych” otrzymał stopień doktora habilitowanego. 

Autor i współautor ponad 100 publikacji w zakresie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bydła, a w szczególności 
krów mlecznych. Uczestnik ponad 50 kongresów międzynarodowych i krajowych, na których przedstawiał tematy związane 
z badaniami w stadach bydła. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia  Bujatrycznego (PSB) oraz członek Polskiego 
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW). Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla lekarzy weterynarii. Zakres 
jego zainteresowań obejmuje zagadnienia z dziedziny chorób metabolicznych u bydła, a szczególnie niedoborów mineral-
nych, analityki klinicznej oraz chorób wewnętrznych zwierząt. Od 2019 roku poszerzył zakres zainteresowań o badania nad 
możliwościami rozpoznawania, postępowania i zapobiegania stresowi cieplnemu u bydła. 

Dr hab. n. wet. 
Łukasz Kurek 

Ilość miejsc ograniczona!

http://www.edukacja.medivet.pl

