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Sesja I, 9:00 - 12:30 

Rozpoznanie i przebieg przewlekłej choroby nerek D. Polzin 

Przerwa kawowa 10:00-10:15 

Przewlekła choroba nerek -  wprowadzanie prawidłowego żywienia CKD D. Polzin 
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Prof. David Polzin – DVM, PhD, DACVIM (small animal internal medicine) 

 

 

 

David Polzin jest absolwentem University College of Veterinary Medicine, który ukończył w 1975 roku. 

Odbył staż z zakresu interny na University od Georgia w 1981 roku. W tym samym roku powrócił na 

University of Minnesota, aby dokończyć swój doktorat z medycyny weterynaryjnej. 

Prof. Polzin ma w swoim życiorysie członkostwo w wielu stowarzyszeniach zawodowych:  AVMA 
(American Veterinary Medical Association),  ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine), 
(AAHA) American Animal Hospital Association, Iris (International Renal Interest Society), Society of Veterinary 
Nephrology/Urology, VECCS (Veterinary Emergency and Critical Care Society), MVMA (Minnesota Veterinary 
Medical Association), ASN (American Society of Nephrology), ISN (International Society of Nephrology) oraz 
National Kidney Foundation.  

Jako profesor na University of Minnesota naucza o chorobach i fizjologii nerek oraz zakażeniach układu 
moczowego. 

Zakres jego zainteresowań badawczych skupia się na przewlekłej chorobie nerek, metodach 
diagnostycznych, leczeniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz rozwoju przewlekłych chorób nerek, 
glomerulopatiach - patologii, mechanizmach oraz leczeniu, infekcjach układu moczowego oraz niedokrwistości 
hemolitycznej autoimmunologicznej. Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się na nefrologii klinicznej, 
nadciśnieniu, infekcjach układu moczowego oraz chorobach dolnych dróg moczowych. 

Prof. Polzin jest autorem wielu publikacji naukowych i współautorem podręcznika Nephrology and 
Urology of Small Animals, którą napisał razem z Josephem Bartgesem. 

 

Prof. Joseph W. Bartges – BS, DVM, Ph.D., DACVIM, DACVN 

 

 

 

 

 Joseph Bartges jest profesorem Medycyny i Żywienia na Wydziale Nauk Klinicznych Małych Zwierząt 
na University of Tennessee. Tytuł lekarza weterynarii zdobył w 1987 roku na University of Georgia, natomiast 
pracę doktorską obronił w 1993 roku na University of Minnesota, gdzie również odbył staż z zakresu 
medycyny i chirurgii małych zwierząt oraz rezydenturę z zakresu medycyny wewnętrznej i żywienia małych 
zwierząt. 

Prof. Bartges w 1995 roku zdobył tytuł Dyplomowanego Specjalisty ACVIM (Diplomate of American 
College of Veterinary Internal Medicine) oraz Dyplomowanego Specjalisty ACVN (Diplomate of Amercian 
College of Veterinary Nutrition). Jest członkiem AVMA (American Veterinary Medical Association), AAHA 
(American Animal Hospital Association), a od 2006 roku ASVNU (American Society of Veterinary Nephrology 
and Urology). 

Jego zainteresowania kliniczne skupiają się na medycynie wewnętrznej ze szczególnym naciskiem na 
urologię i nefrologię oraz żywieniu klinicznym i jego rolą w leczeniu chorób. W swojej pracy badawczej 
koncentruje się na chorobach układu moczowego, szczególnie kamicy moczowej; infekcjach układu 
moczowego, niewydolności nerek oraz na idiopatycznych chorobach dolnych dróg moczowych u kotów, istocie 
żywienia w zapobieganiu chorobom, chorobach układu moczowego - przede wszystkim na rozwoju i ocenie 
modeli chorób, żywieniu i metabolizmie w przypadku otyłości, lipidozy wątrobowej oraz zaburzeniach  
w metabolizmie lipidów. 

Prof. Bartges jest autorem wielu artykułów naukowych oraz współautorem podręczników Nephrology 
and Urology of Small Animals, którą napisał z Davidem Polzinem i Nestle Purina PetCare Handbook of Canine 
and Feline Clinical Nutrition współautorstwa Scotta Campbella oraz Rebecci Remillard. 
  

 

http://www.goodreads.com/book/show/8903522-nestle-purina-petcare-handbook-of-canine-and-feline-clinical-nutrition

