
 

 

 
 
Vážené kolegyně a kolegové!  
 

ČESKÁ SPOLEČNOST VETERINÁRNÍ DERMATOLOGIE při ČAVLMZ 
si dovoluje Vás pozvat na seminář 

 
ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ PSŮ A PRURITICKÉ DERMATÓZY U KOČEK 

 
Seminář se koná 3.6.2017 v hotelu Tři věžičky u Jihlavy 

 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DVM. Chiara Noli, DipESVD, SCIVAC, AAVD (Itálie) 

MVDr. Jan Rybníček, DipESVD (Česká republika) 
 

 

Česká společnost veterinární dermatologie představuje Chiaru Noli  

 

Představení dr. Chiary Noli v několika řádcích je téměř nemožné, 

neboť jen její CV je v rozsahu cca 50 stran. Stručný výčet jejích 

aktivit na poli dermatologie bude tedy jen pokus o vyjmenování 

několika významných bodů v její činorodé práci.  

Veterinární univerzitu dokončila v Miláně v r. 1990. Rezidentní 

studium v dermatologii absolvovala na veterinární univerzitě 

v Utrechtu v letech 1993-1995. Boardovaným diplomantem 

v dermatologii se stala po úspěšné zkoušce v r. 1996. Od téhož roku 

začala pracovat jako soukromý specialista pro několik veterinárních 

klinik v severní Itálii. V letech 1999 - 2002 pracovala na vlastní 

dermatologické klinice v Miláně. Je odborným konzultantem několika farmaceutických společností  

a výrobců krmiv. Získala několik výzkumných grantů. 

V oblasti dermatologie patří mezi velmi aktivní členy ESVD. V letech 2004 - 2007 byla prezidentkou 

ESVD a zastává významné funkce jak v dermatologických institucích světového významu, tak se 

rovněž aktivně podílí na organizaci evropských dermatologických kongresů. Je členkou redakční 

rady v několika světově uznávaných odborných časopisech a její aktivity na poli dermatologie 

přesahují evropský rámec. 

Přednáší na evropských kongresech, národních kongresech řady evropských zemí a její publikační 

činnost přesahuje více jak 100 prací. Je spoluautorkou v dermatologických učebnicích. 

Je členem ESVD, SCIVAC, AAVD, Italské společnosti veterinárních dermatologů (SIDEV), Italské 

akademie diplomantů evropských veterinárních univerzit a dalších institucí.  

Kromě rodné italštiny mluví anglicky, francouzsky, německy, španělsky a holandsky. Žije a pracuje 

v Itálii. 

 



 

 

 

 
Vážené kolegyně a kolegové, jsme velmi potěšeni, že dr. Chiara Noli přijala naše pozvání a podělí 

se s námi o nejnovější poznatky v oblasti alergických onemocnění u psů včetně nových způsobů 

terapie atopické dermatitidy.  

 

Podrobnější informace, program a přihláška jsou k dispozici do 31.5. 2017 na webových stránkách 

ČAVLMZ.  

 

Za organizační výbor 

 

Stanislav Počta 
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