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Zgłoszenia do 30 kwietnia 2016r.

LICZBA MIEJSC  
OGRANICZONA
Osoby zainteresowane proszone  
są o kontakt mailowy:  

      ciesielska@miralex.pl  

      730 615 200 

podając dane osobowe i numer telefonu  
lub kontakt z Przedstawicielem firmy Miralex.

Kurs ultrasonograficzny  
z zakresu diagnostyki prenatalnej

Kurs dla lekarzy ginekologów - położników
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Agata Włoch 

Koszt uczestnictwa: 100 zł



 
 

dr hab. n. med. Agata Włoch 

Bezpieczeństwo badań USG w ciąży i ustawienie presetów  
w aparatach ultrasonograficznych dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Diagnostyka ultrasonograficzna II trymestru ciąży (anomaly  scan)   
Markery II trymestru dr hab. n. med. Wojciech Cnota  

Ocena górnego śródpiersia - 3 naczyń i tchawicy  
– w wadach serca płodu dr hab. n. med. Agata Włoch

Dyskusja. Przerwa kawowa

Wybrane wady prawego serca u płodu – ważne by nie przeoczyć!  
Pokazy filmów dr hab. n. med. Agata Włoch

Wybrane wady lewego serca u płodu – ważne by nie przeoczyć!  
Pokazy filmów dr hab. n. med. Agata Włoch

IUGR – nowe aspekty monitorowania płodu  
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Diagnostyka wad rozwojowych: OUN  
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Ciąża bliźniacza jednokosmówkowa – rodzaje patologii i zasady 
postępowania w ciąży dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Wykład firmy

Lunch

Wady stożka tętniczego – czy wciąż są trudne do rozpoznania  
w badaniu przesiewowym?  dr hab. n. med. Agata Włoch

Wady przewodu pokarmowego – rozpoznanie, postępowanie  
dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Zakończenie kursu.  
Możliwość przedstawienia przypadków przez uczestników

 

Kierownik naukowy kursu: 

900 - 940  

Kurs ultrasonograficzny  
dla lekarzy ginekologów - położników
z zakresu diagnostyki prenatalnej

Uczestnicy Kursu otrzymają punkty edukacyjne  
oraz certyfikat uczestnictwa

940 - 1010  

1010 - 1040  

1040  - 1100

 1100  - 1130

1130  - 1200

1200  - 1230

1230  - 1300

1300  - 1330

1330  - 1350

1350  - 1430

1430  - 1500

1500  - 1600

1600


