МЕЃУНАРОДЕН КУРС ЕДУКАЦИЈА УЛТРАЗВУЧНА
ДИЈАГНОСТИКА НА КОСКЕНО МУСКУЛНИОТ АПРАТ
Организатор: Здружение на Физиотерапевти на Р Македонија во соработка со
реномираната европска установа за ултразвучна дијагностика Sonoskils.
Вид на Едукација: Основи на коскено-мускулата дијагностика.
Програма на едукацијата:
1 дел- Дијагностичка и евалуациска проценка на рамо, лакт и дланка(приказ на коските,
тетивите, лигаментите, нервните структури...)
2 дел- Дијагностика и евалуациска проценка на колк, колено, и скочен зглоб (приказ на
коските, тетивите, мускулите, лигаментите, нервните структури....)
Времетраење на едукацијата: 6 дена (3+3 дена)
Термин на одржување: 1 дел 19-21 Октомври 2018 год.
2 дел 16-18 Ноември 2018 год.
Место на одржување: Скопје
Целна група на курсот: Лекари и Физиотерапевти
Јазик: Англиски(обезбеден превод)
Цена: 700 € - за членови на ЗФРМ, 800 € - останати заинтересирани(можност за плаќање на
рати).
Број на учесници: 20
Работни групи: 2-3 учесници на еден УЗВ уред.
Организација на курсот: 2х3 дена интензивна едукација во мали групи + e-lerning платформа
за детален опис на анатомија, патологија и протоколи за сите скенирања.
Sonoskils: Холандска реномирана едукациска организација на која основна дејност и е
истражување во областа на ултразвучната дијагностика на коскено-мускулниот систем.
Едукациите ги обавуваат тим на стручњаци и специјалисти од областа на коскеномускулната дијагностика.
Агендата на курсот вклучува:
- На секој учесник ќе му се овозможи пристап до сите матерјали и видео содржини кои ќе му
овозможат подобро разбирање на едукацијата. Со пристапот до страната на Sonoskils се
отвара можност за “e-learning” со деталните видео прикази на анатомија и протоколите за
работа на сите сегменти на коскено-мускулните ткива кои ќе бидат обработени.
- Во првиот дел од курсот (3 дена) ќе бидат обработени горните екстремитети (рамо, лакт,
дланка)
- На вториот дел од курсот (3 дена) ќе се обработуваат долните екстремитети (колк, колено,
скочен зглоб) Секој учесник по завршувањето на курсотдобива Меѓународен сертификат од
Sonoskils.
- Во цената на курсот вклучен е и прирачник, освежување(сок,кафе,чај), овошје, грицки и
ручек.

Повеќе за Sonoskills:www.sonoskills.comili www.sonoskills.hri
https://www.youtube.com/watch?v=hXoNTwjGa10

Поради големиот интерес ги молиме сите заинтересирани да се јават на следниот
контакт: secretary@fizioterapevt.org.mk

Лице за контакт:
Пријавата можете да ја испратите и онлајн на : www.sonoskills.hr/prijava-na-edukaciju

