26o ΙΣΕΔ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
τίτλος εκπαιδευτικής δραστηριότητας

Υπερηχογραφικά καθοδηγούµενες εξειδικευµένες
επεµβατικές πράξεις κατά την εξέταση ζώων συντροφιάς:
Βιοψίες, FNA, κυστοκεντήσεις
Είδος

Κλινικό Φροντιστήριο
Συντονιστής -Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ανχης (ΥΚ) Μπαζιώτης Χρήστος, Τμχης Αναπαραγωγής-Εκτροφής Γ΄ΚΝΟ,
τηλ. 6931 144 117, e-mail: chrismilvet@gmail.com
Εισηγητές

1. Ανχης (ΥΚ) Μπαζιώτης Χρήστος, Δνση Αναπαραγωγής-Εκτροφής Γ΄ΚΝΟ
2. Επγος (ΥΚ) Μαντζιάρας Γεώργιος, ΓΕΑ/ΔΥΓ, e-mail: gmantziaras@yahoo.com
ημερα - Διάρκεια

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 / 2 ώρες (16.30-18.30)
Σκοπός και Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασική εξοικείωση με την υπερηχογραφική
καθοδήγηση για τη διενέργεια διαγνωστικών διεργασιών απαραίτητες στην καθημερινή
κλινική πράξη. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις συγκεκριμένες
διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις (Κυστοκεντήσεις, FNA, Βιοψίες, Αφαίρεση
ξένων σωμάτων) με τη χρήση του υπερήχου, καθώς και να αναλύσουν δεδομένα, που
έχουν εξαχθεί με τη χρήση τους. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα
είναι σε θέση να διενεργούν υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση τις ανωτέρω πράξεις
αυξάνοντας το επίπεδο των παρεχομένων από αυτούς κτηνιατρικών υπηρεσιών στους
ασθενείς τους.
Πληθυσμός -Στόχος

Το φροντιστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες κτηνιάτρους
Περιεχόμενο -Δομή Φροντιστηρίου

1η Ενότητα (10 λεπτά):
Αρχές και Χρήση Υπερήχων
2η Ενότητα (20 λεπτά):
Ενδείξεις και τρόπος διενέργειας διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων υπό
υπερηχογραφική καθοδήγηση
Διάλειμμα
3η Ενότητα (1 ώρα):
Πρακτική επί προπλασμάτων
Αξιολόγηση - Απολογισμός Φροντιστηρίου
Σύνολο: 1,5 ώρα

Εκπαιδευτικό υλικό

Απαραίτητα για τη λειτουργία είναι:
1. Οι δηλώσεις συμμετοχής να έχουν γίνει πριν την έναρξη του συνεδρίου με σειρά
προτεραιότητας. Πέραν της καθορισθείσας ημερομηνίας, δε θα μπορούν να γίνουν
άλλες εγγραφές, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων
2. Αίθουσα Φροντιστηρίου με γραφεία εργασίας
3. Projector, presenter και 2 επιφάνειες παρουσίασης διαφανειών
4. Φορητοί υπέρηχοι με κεφαλή micro convex, οδηγό βιοψίας, βελόνες βιοψίας τύπου
Tru-Cut, Βελόνες 21 G μεγάλες
5. Προπλάσματα (Phantoms) υπερήχων
6. Εφόσον κάποιος συμμετέχοντας διαθέτει δικό του φορητό υπέρηχο και το επιθυμεί
θα μπορεί να τον φέρει στο φροντιστήριο αν το έχει δηλώσει με τη συμμετοχή του
Αριθμός Συμμετεχόντων

μέχρι 25 άτομα (ανάλογα με τις δυνατότητες και τη χωρητικότητα της αίθουσας)
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
Κόστος Συμμετοχής

40€ 								

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προεγγραφή/εγγραφή σας στο συνέδριο
(εγγραφή 40€ , προεγγραφή 30€)

