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1400 часа 
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Университетска болница  
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ЕДНОДНЕВЕН КУРС  
ПО МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА  
ЕХОГРАФИЯ 
 
Предварителна научна програма 
_________________________________________________________________________________________________ 

Лектори:  
Prof.   Nemanja Damjanov, M.D., Ph.D. 

Институт по ревматология, Белград, 

Сърбия,  

Генерален секретар на EULAR (European 

League Against Rheumatism)  

Тема:  

Ултразвуково изследване на малки стави, тазобедрена става 

и коляно 

Доц.  д-р Владимир Кадинов, Ph.D. 
Ръководител клиника по ревматология,  

МБАЛ "Св. Марина" – Варна 

 

Д-р Иван Шейтанов, Ph.D.,  

Клиника по ревматология,  

Медицински Университет София 

 

Модератор:   
Проф. д-р Рашо Рашков, Sc.D. 

Клиника по ревматология,  

Медицински Университет  София, 

Председател на Българското дружество 

по ревматология   

 

 

Информация: 
Начало: 

14.00 часа,петък, 15 юли 2011 г.  

Цели:   

- Запознаване със значението на високочестотната ехография 

за ранна диагностика на мускулно-скелетните заболявания 

 

- Обогатяване на знанията и практическите умения на 

лекарите-специалисти за откриване и третиране на най-

честите патологични находки при малки стави, тазобедрена 

става и коляно 

 

- Представяне методиките на ултразвуково сканиране за 

различните анатомични области  в съответствие с насоките на 

ЕULAR ( European League Against Rheumatism ) 

 

- Натрупване на опит за специфичните технически 

характеристики и настройки на ехографите при 

мускулноскелетни изследвания 
Край:  

19.00 часа, петък, 15 юли 2011 г. 

 

Официален език:  

Български, лекциите и практикума на 

проф. Дамянов са на английски език 

 

 
Методика:  

Курсът е комбинация от лекции и практически занятия  - 

ехографии на здрави хора и пациенти с мускулно-скелетни 

проблеми под ръководството на водещите. 

 

 

 
Организатори: 

 
Под научния патронаж на 
Българското дружество 
по ревматология 

 

 

 
МБАЛ Св. Марина EAД 

 
 
Официален 
представител на 
ESAOTE за България 



 

Програма 
Начало 1400 часа 15 юли 2011 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Нови критерии на EULAR за диагностика на ревматоиден артрит и място на ултразвуковата 

диагностика и ядрено-магнитния резонанс в изследването на ставите                       

Доц. д-р Владимир Кадинов 30 мин. ( лекцията е на български език ) 

 

2. Презентация на Еsaote в мускуло-скелетната диагностика   

Сономедика  – 15 мин.  ( презентацията е на български език ) 

 

3. Подход към пациента и апарата – практическа работа с ехографа  

Проф. д-р Неманя Дамянов 30 мин.  ( лекцията е на английски език ) 

 

4. „Вселената в един милиметър” – малки стави – нормални и основни патологични ултразвукови 
находки      

Др. Иван Шейтанов 45  мин.  ( лекцията е на български език ) 

 

Кафе – пауза 15 min 

 

5. Коляно – нормални и основни патологични ултразвукови находки, инжекции под ултразвуков 
контрол  

Проф. д-р Неманя Дамянов 60 мин.  ( лекцията е на английски език ) 

 

6. Тазобедрена става -  нормални и основни патологични ултразвукови находки, инжекции под 
ултразвуков контрол  

Проф. д-р Неманя Дамянов 60 мин.  ( лекцията е на английски език ) 

 
7. Въпроси и отговори                

Проф. д-р Неманя Дамянов 30 мин.  (  английски език ) 

 

Официална вечеря  1930 часа 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Контактно лице за регистрация: 
 

Камелия Константинова 

 

                                 ООД 

Официален представител на Esaote за 

България 

Ул. Кирил Шиваров 9А 

Варна 9002 

Тел/факс:   070016251 

e-mail: office@sonomedica.bg 

www.sonomedica.bg 

 

Други контакти:  

 

Prof. Nemanja Damjanov 

Institute of Rheumatology, 

Resavska 69, 11000 Belgrade, Serbia 

e-mail: nemanjadamjanov@yahoo.com 

 

Проф. Рашо Рашков 

Клиника по ревматология 

Медицински университет София, България 

Ул. Урвич 13,   пощ. код 1612 

e-mail: proff_Rashkov@yahoo.com  

 

Доц. Владимир Кадинов 

Клиника по ревматология 

МБАЛ Св. Марина  

Бул.  Христо Смирненски 1 

Варна 9010, България 

Тел. +359 52 978558 

e-mail: vladimirkadinov@yahoo.com 

web: www.svetamarina.com 

 

Д-р Иван Шейтанов 

Клиника по ревматология 

Медицински университет София , България 

Ул. Урвич 13,   пощ. код 1612 

тел.: +359 2 9582546             

e-mail:  ivan_sheytanov@yahoo.com 
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