
           19. - 20. 6. 2020
       brucho

           26. -  27. 6. 2020
        cievy

pankreas, pečeň, žlčník a žlčové cesty, portálny 
prietok, slezina, obličky, obličkové cievy, 
nadobličky, močový mechúr, retroperitoneum, 
brušná stena

aorta, tepny aortálneho oblúka, tepny horných 
a dolných končatín, žily horných a dolných 
končatín, cievy A-V fistuly u dialyzovaných

SlovenSká lekárSka komora 
a SlovenSká rádiologická SpoločnoSť

Vás pozýVajú na kurz

ŠKOLA SONOGRAFIE
odborný garant kurzu

mUDr. emil Tvrdík, PhD.
Hotel pod Zámkom, Bojnice

0911 199 723,  vzdelavanie@lekarnet.sk



26. - 27. 6. 2020

Kontakty na organizátora:

Účastníci sa môžu zúčastniť kurzu: Brucho, cievy, alebo oboch. Maximálny počet účastníkov na kurz je limitovaný: 30 osôb

96 € (vrátane DPH) / 1 kurz 
Číslo účtu: Sk54 1100 0000 0026 2674 2654
Variabilný symbol: 202006
Špecifický symbol: id lekára v Slk

Lekár a.s., p. Huml 
tel: 0911 199 723 
e-mail: vzdelavanie@lekarnet.sk 
elektronická prihláška: https://lnk.sk/qnXY

Účastnícky poplatok:

Uzávierka prihlášok: vždy týždeň pred konaním kurzu

cievy
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14:00   16:00
Základy B obrazu, farebného mapovania, pulzného dopplerovského merania  
a ich optimálne nastavenie na ultrazvukovom prístroji.
Teoretická a praktická výuka.

16:00 17:00 USG pečene, žlčníka a žlčových ciest, portálneho prietoku.
Teoretická a praktická výuka.

17:00 18:00 USG pankreasu. Teoretická a praktická výuka.

18:00 19:00 Praktická výuka.

08:00   10:00 USG obličiek, obličkových ciev, nadobličiek, močového mechúra.  
Teoretická a praktická výuka.

10:00 12:00 USG sleziny, retroperitonea brušnej steny. Náhle príhody brušné.
Teoretická a praktická výuka.

12:00 14:00 Praktická výuka, otázky a problémy. Záver a vyhodnotenie kurzu. 

čaSovÝ HarMonograM

11
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14:00   16:00
Základy B obrazu, farebného mapovania,  pulzného dopplerovského 
merania a ich optimálne nastavenie na ultrazvukovom prístroji.
Teoretická a praktická výuka.

16:00 17:00 USG tepien aortálneho oblúka. Teoretická a praktická výuka.

17:00 18:00 USG aorty a ciev AV fistuly. Teoretická a praktická výuka.

18:00 19:00 Praktická výuka.

08:00   10:00 USG končatinových tepien. Teoretická a praktická výuka.

10:00 12:00 USG končatinových žíl. Teoretická a praktická výuka.

12:00 14:00 Praktická výuka, otázky a problémy. Záver a vyhodnotenie kurzu.

19. - 20. 6. 2020


