
 

MEDNARODNO IZOBRAŽEVANJE ULTRAZVOČNE DIAGNOSTIKE 
IN EVALVACIJE MIŠIČNO - KOSTNEGA SESTAVA 

 

Organizator: Sonoskills Hrvaška v sodelovanju z vodilno evropsko izobraževalno ustanovo ultrazvočne 
diagnostike Sonoskills  

Vrsta izobraževanja : Osnove mišično-kostne ultrazvučne diagnostike  

Program izobraževanja : 1. del – Diagnostična in evalvacijska ocena rame, komolca in zapestja 
                                                       (prikaz kosti, tetiv, mišic, ligamentov, živčnih struktur …)  

                                 2.del – Diagnostična in evalvacijska ocena kolka, kolena in gležnja 
                           (prikaz kosti, tetiv, mišic, ligamentov, živčnih struktur…)  

Trajanje izobraževanja: 6 dni (3 + 3 dni)  

Termin:  1. del  25. - 27. maj 2018  
     2. del  14. - 16. september 2018 

Kraj izobraževanja: Ljubljana  

Ciljna skupina: fizioterapevti in zdravniki   
Jezik: Angleški (prevajanje) – Hrvaški 
Cena : 1.100,00 € (možnost obročnega plačila, najkasneje mesec dni pred pričetkom)  
Število udeležencev: 20  
Delovne skupine: 2-3 udeleženci na UZV enoto  
Organizacija izobraževanja: 2x3 dni intenzivnega izobraževanja v majhnih skupinah + e-learning platforma z 
detaljnim opisom anatomije, patologije in protokoli za vsa skeniranja.  
 
Točkovanje izobraževanja:  

Sonoskills je nizozemska izobraževalna ustanova, kateri je osnovna dejavnost izobraževanje in  
raziskave na području ultrazvočne diagnostike mišično-kostne sestave. Izobraževanje vrši 
skupina  strokovnjakov ni specialistov iz područja ultrazvučne mišično-kostne diagnostike. 

 
Program izobraževanja vključuje:  

▪ Pred početkom izobraževanja dobi vsak udeleženec dostop do vseh materijalov in video 
posnetkov, ki mu bodo omogočili pripravo in boljše razumijevanje izobraževanja. Z dostopom na 
spletne strani Sonoskillsa, se odpre možnost „e-learning-a” z detaljnimi video prikazi anatomije 
in protokoli za delo na vseh segmentih mišično-kostnega tkiva, ki se jih bo obravnavalo.  

▪ V prvem delu izobraževanja (3 dni) se obravnava gornji del telesa  (rama, komolec in zapestje)  

▪ V drugem delu izobraževanja (3 dni) se obravnava spodnji del telesa (kolk, koleno in gleženj)  
Vsak udeleženec dobi po opravljenem izobraževanju certifikat Sonoskillsa.  

▪ V ceni izobraževanja je vključeno tudi kosilo. 
 

Več o Sonoskillsu: www.sonoskills.com in https://www.youtube.com/watch?v=hXoNTwjGa10  

Zaradi velikega interesa prosimo vse zainteresirane, da se javite na sledeče kontakte: 

Kontakt oseba: Zoran Filipović PT, Sonoskills tel. +385 (0)98 894 643, 
e-mail: zoran@sonoskills.com 
 
ONLINE PRIJAVA NA: www.sonoskills.hr/prijava-na-edukaciju 

 

V sodelovanju z  Peroneus d.o.o., A.G. Matoša 8, 10360 Sesvete, Hrvatska 

mailto:zoran@sonoskills.com

