Praktisk ultralyd – for dig med EFSUMB level 1
Her kommer igen en enestående chance for at få
finpudset og opdateret praktiske færdigheder i
ultralydsskanning. Kurset er målrettet kiropraktorer eller andre, der anvender muskuloskeletal
ultralydsskanning.

Der vil være masser af hands-on, sparring og dialog dagen
igennem. Er der specielle, sjældne eller klassiske cases, vil alle
få muligheden for at se dette under kurset.

MÅL:
Formålet med dette 1-dagskursus er at øge dine praktiske
færdigheder inden for ultralydsdiagnostik af forskellige problemer i bevægeapparatet.

INDHOLD:
NIKKB udbyder i samarbejde med røntgenafdelingens
muskuloskeletale sektion på Vejle Sygehus endnu engang det
populære kursus i ultralydsskanning, hvor du under supervision får mulighed for at undersøge og diagnosticere patienter på
afdelingen.
Kurset er et 1-dagskursus, hvor du kommer til at se henviste
patienter, der ikke på forhånd er undersøgt. Du vil blive præsenteret for en bred vifte af relevant patologi fra alle regioner.
Der tages udgangspunkt i den enkelte patient og kursisternes
praktiske færdigheder, og undervejs sættes der fokus på
henvisningskriterier, ”den gode henvisning” samt ”den gode
beskrivelse”, som er målrettet modtageren.

Forudsætning for dette kursus er EFSUMB level 1.
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UNDERVISERE:

FAKTA

Stine Clausen, kiropraktor og ph.d.-studerende. Ansat på røntgenafdelingen, Vejle Sygehus. Underviser på kiropraktorstudiet og Ultralydsuddannelsen for kiropraktorer EFSUMB level 1.
SPROG

Christian Lund, kiropraktor. Arbejder på fuld tid med muskuloskeletal radiologi på røntgenafdelingen, Vejle Sygehus.
Underviser på kiropraktorernes turnusuddannelse.

Dansk

UNDERVISERE	Stine Clausen
Christian Lund
Thomas Skjødt

Thomas Skjødt, overlæge og specialeansvarlig for muskuloskeletal radiologi på røntgenafdelingen, Vejle sygehus.
Alle tre undervisere har mangeårig erfaring med ultralydsskanning og undervisning.

KURSUSLEDER

Annonceres senere

FORM

Workshop

ANTAL DELTAGERE KUN 9 pladser
DATO OG TID	Lørdag den 29. februar 2020 kl. 9.00-17.00
STED
Vejle Sygehus 	Røntgen Afdelingen
Beriderbakken 4
7100 Vejle

Stine Clausen

Christian Lund

PRIS (pr. person)	Kursus DKK 2.200,Kursusprisen er inkl. forplejning
i løbet af dagen.

Thomas Skjødt

TILMELDING

Senest fredag den 24. januar 2020

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

REGISTRERING	
Kurset registreres i kategorien:
Diagnostik: 8 timer
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