
Уважаеми Колеги и Приятели ,
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в традиционния 
курс по артроскопия на кадаври ,който ще се състои на 24 и 25 април в 
Ендоскопския център към МУ-Плевен .

Тази година участниците ще бъдат 16 на брой , като записването ще бъде на 
конкурентен принцип на по-долу посочения адрес за кореспонденция .
Обучението ще включва лекционна част с техниките , които ще се 
приложат на кадаврите , дискусионни групи с  обсъждане на интересни 
клинични случаи – от образната диагностика до правилното терапевтично 
решение.

Непосредствено преди практическата част в операционната зала всеки 
участник ще премине обучение на виртуален артроскопски симулатор 
включващ реални  модули които ще  ви улеснят в следващия етап на 
практическо обучение .

В операционна зала всеки един от вас ще приложи практическите си 
умения върху професионално обработени коленни кадаври от фирмата 
Science Care .

VI КУРС ПО АРТРОСКОПИЯ
КОЛЯННА СТАВА НА КАДАВРИ

Последователност на процедурите :

•   Създаване на артроскопски достъпи до коляното 
•   Оглед на ставата и коментар с инструктора на откритата патология 
•   Извършване на менисцектомия и съответно шев на менискус 
•   Подготовка за пластично заместване на увредена  ПКВ 
•   Хондрална пластика 
•   Пластично заместване на медиален пателофеморален лигамент 

С оглед наличието на кадаврите в края на курса ще бъдат демонстрирани 
техники за задно-латерална и задно медиална стабилизация на колянната 
става.
 
Всеки един участник ще има възможността да извърши всички процедури 
напълно самостоятелно под контрол на инструкторите в залата.

Предварителна програма:

24 април / петък /

14-19 часа регистрация на участниците в лобито на хотел Балкан / намиращ 
се в непосредствена близост на МУ-Плевен /

19:30 – вечеря „Добре дошли „ в клуб Канапе 

25 април

8:30 – откриване на курса 

Всички 16 участника ще бъдат разделени на 2 групи, като на ротационен 
принцип ще преминат последователно модулите на обучение 

18:00 – закриване на курса 
19:30 – Официална вечеря LivePub Dum�es 

Цена на курса: 850. 00 лв
 
В цената е включена обучение на всеки участник, рекламни материали, 2 
нощувки, кафе паузи, 1 обяд и 2 вечери 

За информация и записване: course.pleven@gmail.com  и тел 0896 787 540 
 / д-р Аврам Георгиев/
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