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Informační servis

Prof. Dr. Ralf Mueller 
(Mnichovská univerzita, Německo)

Diplomate ACVD, FACVSc, Diplomate ECVD

Prof. Dr. Ralf S. Mueller vystudoval 

v Mnichově v Německu, kde v roce 

1987 dokončil svou disertační práci. 

Pracoval v  několika praxích pro 

velká i malá zvířata, poté absolvoval 

rezidenční program v oboru veteri-

nární dermatologie na Kalifornské 

univerzitě v  Davisu, který dokončil 

v roce 1992. Téhož roku se přestěho-

val do Melbourne v  Austrálii, aby 

tam pracoval se svou partnerkou 

a  manželkou Dr. Sonyou Bettenay. 

Spolu vybudovali první účelově 

postavenou specializovanou praxi 

v  Austrálii. Během té doby dr. 

Mueller současně provozoval praxi 

a učil ve Veterinární fakultní nemoc-

nici Sydneyské univerzity. Ralf 

a  Sonya založili (a  nadále vedou) 

distanční vzdělávací program ve 

veterinární dermatologii v  rámci 

postgraduální nadace ve veterinární 

vědě na univerzitě v Sydney. V roce 

1999 se Ralf stal odborným asisten-

tem veterinární dermatologie na 

Fakultě veterinárního lékařství 

a  biomedicínských věd na 

Coloradské státní univerzitě. V  roce 

2004 přijal post vedoucího veteri-

nární dermatologické služby na 

mnichovské univerzitě v  Německu. 

Publikoval více než 190 studií, člán-

ků, kapitol v knihách a knih a uspo-

řádal téměř tisíc seminářů, předná-

šek a rozhovorů po celém světě. 

Prof. Dr. med. vet. Ralf Mueller 

absolvoval mnichovskou univerzitu 

(Ludwig-Maxmilians-Universität, 

LMU) a strávil několik let v praxi nej-

dříve velkých, posléze malých zvířat. 

Poté nastoupil jako rezident na kali-

fornskou univerzitu. V roce 1993 zís-

kal svou boardovanou kvalifikaci jak 

v  rámci australských, tak severo-

amerických certifikačních zkoušek 

z dermatologie. Následujících 14 let 

strávil nejdříve prací v  soukromé, 

výlučně dermatologické referenční 

praxi v  Melbourne v  Austrálii, poté 

jako odborný asistent na koloradské 

státní univerzitě. V roce 2004 se vrá-

til na LMU a připojil se k Centru pro 

klinickou veterinární medicínu. Ralf 

Mueller je jediný veterinární derma-

tolog, který má certifikát Americké 

a  Evropské college veterinární der-

matologie stejně jako Australské 

college veterinárních vědců. 

Pravidelně přednáší na mezinárod-

ních setkáních a je autorem mnoha 

výzkumných článků, kapitol v  kni-

hách a  knih. Oblastmi jeho zájmu 

jsou alergická dermatitida, ektopa-

razité a  imunitně zprostředkovaná 

kožní onemocnění.

ČESKÁ SPOLEČNOST VETERINÁRNÍ DERMATOLOGIE při ČAVLMZ

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Dermatologický 
juvenilní a geriatrický pacient

dne 17. března 2018  

v Němčicích u Kolína, Penzion Vigvam

Hlavní přednášející:

prof. dr. Ralf Mueller, Diplomate ACVD,  FACVSc, Diplomate ECVD, Mnichov, SRN

 MVDr. Jan Rybníček, Diplomate ECVD, Padochov, ČR

Mediální partner:


