
 

 

ДВУДНЕВЕН ИНТЕНЗИВЕН 
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС  

ПО ВЕТЕРИНАРНА ЕХОГРАФИЯ НА 
ДРЕБНИ ЖИВОТНИ (КУЧЕТА И КОТКИ):  

базово ниво  

11-12 юни 2016 

гр.София 
 

  

 

 

Едно качество характеризира най-успешните ветеринарни 

специалисти - непрекъснато самоусъвършенстване и придобиване 

на нови знания и умения.  

Присъединете се към тях на върха. Без значение какво и къде сте 

научили, Вие трябва да минете на следващото ниво. Направете 

го с наша помощ. Уменията, които ще придобиете, ще ползвате 

веднага в ежедневната си практика.  
 

 

Програмата включва: 

  

 

 

 • Физика на ехографията, артефакти 

 • Ехография на черен дроб, жлъчен мехур, 

далак 

 • Ехография на гастроинтестиналния тракт и 

панкреаса 

 • Ехография на уринарния тракт 

 • Ехография на репродуктивната система на 

мъжки и женски кучета и котки 

 • Ехография на надбъбречни жлези, лимфни 

възли и перитонеум 

 • Принципи на доплер ехографията и 

приложение в абдоминалната област 

 • Манипулации под ехографски контрол: 

биопсия, тънкоиглена аспирационна биопсия 

 • Практически демонстрации и упражнения с 

животни       

 

  

 

Всички сесии включват теоретична част и клинични случаи.  

 

 



 
  

 

 

 

 

 

  

 

Лектор и инструктор:  
 

Д-р Димитрис Фелемис, Гърция –Специалист 
ветеринарна образна диагностика, хирургия, 

ендоскопия и лапароскопски хирургични интервенции. 
Завършил ветеринарна медицина в Aristotle University 

of Thessaloniki, специализирал в Еcole Nationale 

Veterinare de Lyon, Франция, 
Директор на MoVet Animal Hospital, Атина, Гърция  - 

ветеринарна клиника, специализирана в хурургия, 
ендоскопия и минимално-инвазивна хирургия, образна 
диагностика.               

            
 

  

 

 
Практическите занятия се провеждат на ехографски апарати висок клас на ESAOTE, 

давайки Ви възможност да практикувате на безкомпромисно качествена апаратура с 

изцяло европейски произход 

 

 

Онлайн регистрация  
 

Време на провеждане: 

11.06.2016: 9.00 – 18.00 ч. 
12.06.2016: 9.00 – 14.00 ч. 
 

Място на провеждане: гр.София,  

бул. Джеймс Баучер 76А, партер  
Мострена зала на ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД 
 

Цена на курса: 250 лв. с ДДС 

Първите 10 регистрирали се получават отстъпка от 30% от цената. 

За да можем да осигурим качествено обучение, бройката на участниците е ограничена. 
 

Плащане: чрез превод по банкова сметка BG05BUIN95611000029679 в TБ “Алианц 
България” АД, BIC CODE BUINBGSF.  
Моля, отбележете като основание за плащане: Ехографски Вет Курс 11.06.2016 г. 

След плащане ще Ви бъде изпратена електронна фактура. 
 

Координатор: 
Анна Вачкова тел. 0894381219 

София, Хил Тауър Бизнес Център , бул „Дж. Баучер” 76А 
Нац. тел. 070016251 
e-mail: office@ilan.bg  
 

 

 

http://sonomedica.bg/contacts/workshop3.php
mailto:office@ilan.bg

