v sodelovanju z

Združenjem za radiologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu
ORGANIZIRA

Tečaj
ultrazvoka mišično-skeletnega sistema
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Ljubljana, 30. september in 1. oktober 2022
Organizacijski odbor: doc. dr. Primož Novak, dr. med. in izr. prof. dr. Vladka Salapura, dr.
med.

PROGRAM
Petek, 30. september 2022
7.45 - 8.00

Registracija

8.00 - 8.15

Uvod

8.15 - 9.05

Predavanje UZ mišic

9.05 - 9.45

Predavanje UZ živcev

9.45 - 10.00

Odmor za kavo

10.00 - 11.00 Predavanje UZ rame
11.00 - 13.00 Praktično UZ rame
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo

14.00 - 15.00 Predavanje UZ gležnja
15.00 - 15.40 Predavanje UZ kolka
15.40 - 15.50 Odmor za kavo
15.50 - 16.30 Predavanje UZ stopala
16.30 – 18.30 Praktično UZ kolka, gležnja, stopala

Sobota, 1. oktober 2022
8.00 - 8.40

Predavanje UZ komolca

8.40 - 9.30

Predavanje UZ zapestja

9.30 - 9.45

Odmor za kavo

9.45 - 10.30

Predavanje UZ roke

10.30 -12.30 Praktično UZ komolca, zapestja, roke
12.30 - 13.30 Odmor za kosilo
13.30 - 14.20 Predavanje UZ kolena
14.20 - 15.00 Predavanje UZ v revmatologiji
15.00 - 15.15 Odmor za kavo
15.15 - 17.15 Praktično UZ kolena
17.15 - 17.30 Zaključek tečaja

Predavatelji tečaja:
•

dr. Tjeerd Jager, ASZ, Aalst Belgium

•

dr. Kurt Vanderdood, Zuyderland ziekenhuis, Sittard, Nizozemska

•

izr. prof. dr. Vladka Salapura, dr. med., UKC Ljubljana, Slovenija

SPLOŠNE INFORMACIJE
Namen:
Subspecialistično teoretično in praktično usposabljanje s področja ultrazvočne diagnostike mišično
skeletnega sistema. Tečaj je namenjen specialistom in specializantom radiologije, fizikalne in
rehabilitacijske medicine, revmatologije, ortopedske kirurgije, travmatologije in nevrologije, ki
obvladajo osnove UZ diagnostike in ultrazvok že uporabljajo (ali ga bodo) pri vsakdanjem delu.
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000
Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju nove stavbe (Vrtnica).

Kotizacija:
Kotizacijo za tečaj, ki znaša 670 EUR z vklj. DDV je potrebno poravnati na transakcijski račun URI Soča
številka: 01100-6030278088 pri UJP, sklic SI001721 najkasneje do 1. 9. 2022
V primeru odjave udeležbe na tečaju po 1.9.2020 zadržimo 30 % kotizacije – v primeru, da udeleženec
brez pravočasne odjave ne pride na tečaj pa 100 %. Število udeležencev tečaja je omejeno na 20
slušateljev.
V osmih dneh po prejetem predplačilu kotizacije vam bomo poslali avansni račun, račun pa v osmih
dneh po zaključenem tečaju. Kotizacija vključuje USB ključek s prispevki tečaja, prigrizek in napitke v
odmorih, kosila in potrdilo o udeležbi.
Število udeležencev tečaja je omejeno na 20 slušateljev.
Udeležba na seminarju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za
podaljševanje licenc ZZS. Vloga za dodelitev kreditnih točk ZZS organizatorju srečanja je v postopku.
Nadaljnje informacije bodo pravočasno posredovane tako udeležencem kot predavateljem.
Prijave in informacije:
Tečaj bo potekal v angleškem jeziku (prevod ne bo zagotovljen).
Prijave sprejemamo do 1.9.2022 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi:
https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/. Ob prijavi navedite specializacijo Po tem datumu možnosti za
prijavo na tečaj ni več.
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 4758 243, E-mail: dogodki@ir-rs.si
Odjavite se lahko do vključno 13.9.2022 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših
odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške tečaja v višini polne kotizacije.

