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Световноизвестният нефролог проф. д-р Талия Вайнщайн: Бургас
е интензивно развиващ се град, който е много добре познат в
Израел
петък, 13 декември 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

Бургас е един интензивно развиващ се град, който е много добре познат сред моите съграждани в
Израел. Това сподели световноизвестният нефролог проф. д-р Талия Вайнщайн на среща с кмета
Димитър Николов.
Кметът Николов запозна проф. Вайнщайн с болничните заведения в града и новия Медицински
факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров", който прие първите си студенти по медицина
тази есен. Той обсъди с проф. д-р Талия Вайнщайн възможностите за сътрудничество в сферата на
нефрологията и обмяна на добри практики чрез изпращане на бургаски медици в Израел.
Световноизвестният специалист сподели, че ще съдейства в Бургас да се приложи израелското ноу-хау
в областта на хемодиализата чрез обучение на студенти в медицинския факултет на Университет
"Проф. д-р Асен Златаров", тъй като освен това проф. Вайнщайн е член на Изпълнителното бюро на
Европейската бъбречна асоциация и има богат опит в обучението на студентите по медицина в Европа.
На срещата присъства още нефрологът и дългогодишен заместник-кмет по здравеопазване в Община
Бургас - д-р Лорис Мануелян.
Специалистът е в Бургас по покана на най-новия в града Диализен център "NephroLife", който отвори
врати преди няколко месеца в ж.к. "Изгрев". Утре, 14 декември, тя ще даде безплатни консултации за
пациенти на хемодиализа и в преддиализен стадий от Бургас.
Проф. д-р Талия Вайнщайн е специалист от световна величина. За повече от 35 години практика тя е
натрупала уникален клиничен опит в диагностиката и лечението на различни бъбречни патологии. Тя е
Президент на Израелското дружество по нефрология и хипертония и член на комитета на Съюза на
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Европейската медицинските специалисти (UEMS) - Бъбречна секция. Специализацията й включва
възстановяване на бъбречната функция при диабетна нефропатия, автоимунен гломерулонефрит,
уролитиаза, пиелонефрит и дисметаболитни синдроми, както и изготвяне на протоколи за
перитонеална и системна диализа, като извежда дори тежки пациенти от състояние на уремична
интоксикация.
В момента е преподавател в университета в Тел Авив и асоцииран клиничен професор в катедрата по
нефрология на Медицинския факултет на Технионския университет.
Професор Талия Вайнщайн е един от най-високо ценените членове на световната научна общност.
Носителка е на редица световни медицински отличия и награди. Автор е на 67 научно изследователски
труда. Нейните статии за органозащитна терапия при хронично увреждане на бъбреците са в основата
на клиничните препоръки за лечение на нефрологични патологии в целия свят. Тя е и почетен
рецензент на световно известни нефрологични списания - Peritoneal Dialysis International, Journal of
Bidney Diseases.
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