
 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИ  
МУСКУЛОСКЕЛЕТЕН УЛТРАЗВУК  

LEVEL 1 - Foundations of MSK Ultrasound – SKOPJE 2019 

 
ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕ НА ОВАА ЕДУКАЦИЈА СЕ: 
 

 Разбирање на концептот на ултразвукот 
 Примена на мускулоскелетна ултразвучна 
здравствена заштита: на вистинско место 

 Што претставува појавата на 
мускулоскелетни ткива во ултразвукот? 

 Учење за употреба на ултразвучниот 
систем 

 Разбирање на 3D функционалната 
анатомија на сите екстремитетни зглобови 

 Можност за скенирање на сите ESSR 
протоколи за екстремитетен зглоб на 
правилен и сигурен начин 

 Можност за идентификација на 
патологијата во мускулоскелетниот 
ултразвук 

 Правилна работа со дијаграмот за сигурно 
скенирањ

 
 
STUDY LOAD 
Вкупниот период за комплетирање на нивото 1 едукацијата е 170,5 часа. Ние имаме HQ видеа кои 
траат повеќе од 17 часа и кои нашите учесници ќе мора да ги изгледаат на нашата електронска 
платформа за учење. 

 
  
 
  

 
 

 
 
 
 

“SonoSkills е водечка фирма во Европа за предавање на обуки за мускулоскелетен 
ултразвук и анатомија за примарни и секундарни здравствени работници. Нашите 
обуки се, критични, практични, забавни, се базираат на докази и се со целокупно 
неверојатно искуство.Регистрацијата за нашата Level 1 едукација во Скопје е 
отворена и сте добредојдени да ни се придружите.” 

ПРЕДАВАЧ:  Зоран Филиповиќ, SonoSkills distributor & trainer 



 

ПРОГРАМА:
 

1.  ДЕЛ (3 дена) – Дијагностична евалуација на рамо, лакт и зглоб (коски, тетиви, мускули, 
лигаменти, нерви...) - ESSR протокол 

2.  ДЕЛ (3 дена) – Дијагностичка евалуација на колк, колено и глужд (коски, тетиви, мускули, 
лигаменти, нерви...) - ESSR протокол 

 

MSK УЛТРАЗВУК НА ЗГЛОБ НА РАМО И ВОВЕД 
 

 Вовед во мускулоскелетниот ултразвук 
 Квалитативно скенирање 
 Кнобологија 
 MSK ултразвук на бицепс 
 MSK ултразвук на коракоиден процес 
 MSK ултразвук на коракоакромилен лигамент 
 MSK ултразвук  на суперспинатус со мерење 
 MSK ултразвук на инфраспинатусен зглоб 

MSK УЛТРАЗВУК НА ЗГЛОБ НА ЛАКТ 
 

 MSK ултразвук на латерален лакт 
 Мерење на заедничките екстензори со MSK ултразвук 
 MSK ултразвук на вентролатерален и вентрален лакт 
 MSK ултразвук на вентромедиален и медиален лакт 
 MSK ултразвук на дорзален лакт 
 Вовед и објаснување на SonoSkills форумот 

MSK УЛТРАЗВУК НА РАЧЕН ЗГЛОБ 
 

 MSK ултразвук на дорзалните прегради на рачниот 
зглоб 

 MSK ултразвук на скафолунатен лигамент 
 MSK ултразвук на карпален тунел 
 MSK ултразвук на улнарскиот тунел 

MSK УЛТРАЗВУК НА ЗГЛОБ НА КОЛЕНО 
 

 MSK ултразвук на вентрално колено 
 MSK ултразвук на медиално и постеромедиално 
колено 

 Доживотно учење: како да се продолжи? 

MSK УЛТРАЗВУК НА ЗГЛОБ НА КОЛК 
 

 Мускулоскелетен ултразвук на вентрален колк 
 Мускулоскелетен ултразвук на медиален колк 
 Мускулоскелетен ултразвук на латерален колк 
 Мускулоскелетен ултразвук на дорзален колк 

MSK УЛТРАЗВУК НА ЗГЛОБ НА ГЛУЖД 
 

 MSK ултразвук на плантарно стапало, Ахилова тетива 
и телесни мускули 

 MSK ултразвук на  страничниот дел од подколеницата 
и страничниот лигаментски комплекс на глуждот 

 MSK ултразвук на вентрален и медиален глужд 

ДЕТАЛИ 
Организатори: Sonix and SonoSkills HR 
Тип на едукација: LEVEL 1 - Foundations of MSK Ultrasound education 
Датуми:  
1. дел – 13 - 15. Cептембар 2019.   
2. дел – 11 - 13. Оцтобар	2019.  
Локација: Скопје, Македонија.																																												Цена: €950,00 
Регистрација: пратете e-mail на info@sonoskills.hr со детали. mende_pp@yahoo.com - GSM: 
+389 71 388 986 
Онлајн регистрација на: http://sonoskills.hr/home/prijava-na-edukaciju/ 
 
 


