
 

Ceva Animal Health internetinis seminaras  

Naujagimių paršelių anemija ir kokcidijozė 

 

19.00-19.30 - Prof. Anja Joachim 
Paršelių neonatalinės kokcidijozės naujovės  

 
Prof. Joachim baigė veterinarijos universitetą Hanoverio aukštojoje veterinarijos 
mokykloje (Vokietija), kur ji apgynė DVM bei parazitologijos habilitaciją. Po mokslinių 
darbų serijos Sidnyje (Australija) ir Kopenhagoje (Danija) ji buvo paskirta vyresniąja 
parazitologijos dėstytoja Leipcige (Vokietija). Nuo 2003 m., vadovauja Vienos (Austrija) 

parazitologijos institutui Vetmeduni. 
 
Ji yra EBVS sertifikuota veterinarijos parazitologijos specialistė (Europos veterinarijos parazitologijos 
kolegijos diplomantė) ir kelių profesinių organizacijų bei mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narė. Iki šiol 
prof. Anja Joachim yra paskelbusi 188 recenzuojamus straipsnius ir 3 knygų skyrius (2019 m. lapkričio 
mėn.). Atliekamų mokslinių darbų pagrindinis dėmesys skiriamas kiaulių šeimininko ir parazito sąveikai, 
ypač parazitų kontrolės strategijų ir parazitų infekcijų in vivo ir in vitro modelių tobulinimui. Šiuo metu 
Profesorės tyrimų objektas - nauji Cystoisospora suis - paršelių žinduklių kokcidiozės sukėlėjų- diagnostikos 
metodai ir kontrolės galimybės.  
Prof. Joachim šiuo metu yra Vienos (Austrija) Veterinarijos universiteto Parazitologijos instituto vadovė. 
 
 

19.30-20.00 Daniel Sperling 
Geležies trūkumas.  Ar galima rasti geresnį sprendimą? 
 
D. Sperling 2003 m baigė veterinarijos ir farmacijos universitetą Brno mieste, Čekijoje. 
Taip pat Veterinarijos fakulteto Mikrobiologijos ir infekcinių ligų institute apgynė daktaro 
disertaciją kiaulių enterinių ligų specializacijoje. Dr. Sperling dirbo asistentu 

Mikrobiologijos ir infekcinių ligų institute, taip pat dirbo Brno Veterinarijos ir farmacijos mokslų universiteto 
Veterinarijos fakulteto Atrajojančių ir kiaulių klinikų docentu. 
 
Dr. Sperling turi 4 metų veterinarijos gydytojo darbo patirtį, kiaulių medicinos specializacija, bei 12 metų 
darbo farmacijos pramonėje patirtį ir šiuo metu yra atsakingas už „Ceva Sante Animale“, Prancūzija, 
„Pharma“ produktų grupę. 

 
 

20.00-20.20 Nicolas Guerra 
Forceris. Vienkartinė injekcija sveikai gyvenimo pradžiai 
 

 
N. Guerra 2000 m baigė Santiago de Compostela universiteto veterinarinės medicijos 
studijas, bei 2007 m magistrantūros studijas Europos farmacijos verslo mokykloje, 

Madride. Jis dirbo kaip praktikuojantis veterinarijos gydytojas kiaulininystėje, taip pat konsultavo kiaulių 
ūkius sveikatingumo klausimais, vėliau dirbdamas farmacijos pramonėje, bei techninis vadovas gyvūnų 
sveikatos pramonėje. 
 
N. Guerra užėmė skirtingas pozicijas techninėse ir rinkodaros srityse dirbdamas referencinėse 
laboratorijose, o šiuo metu dirba „Ceva Animal Health kiaulių verslo skyriaus verslo rinkodaros vadovu. 
Eidamas šias pareigas, jis konsultuoja kiaulių auginimo, kiaulių sveikatingumo ir verslo plėtros klausimais. 

 
20.20-20.30 Klausimai ir atsakymai 


