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Kursbeskrivning

Vi inbjuder tii en tvådagarskurs i endouroiogisk instrumentering i
de  övre  urinvägarna.  Kursen  innehåiier  praktsk  träning  av
semirigid samt fexibel ureteroskopi och iaseriitotripsi.

Aii instrumentering sker på modeiier men i riktg operatonsmiijö
på Universitetssjukhusets operatonssaiar i O-huset 3:e våningen. 

Deitagarna tränar under handiedning av en endouroiog samt en
endouroiogsjuksköterska.  Träningen  sker  i  grupper  med  tre
deitagare i varje grupp.   

Kursen vänder sig i första hand tii biivande uroioger (ST-iäkare),
med  viss  vana  av  transuretrai  instrumentering,  samt  nybiivna
uroiogspeciaiister. 

Vi börjar 09:00 fredagen den 24 maj och siutar ca 16:00 lördagen
den 25 maj 2019. Middag fredag 24 maj ingår i kursen. 

       
Kursavgift 4 500 SEK exki. moms.

Aiia deitagare bor på et förbokat hoteii: First Hoteii Örebro 
Ange kod: Stenkurs USÖ.  Rummen är reserverade tii  och med
2019-04-27.
Pris hotellt 24-25 maj 975 kr/nat.
Hotellbokning och kostnaden står deltagaren själv för.

Sista anmälningsdag 1 april 2019

Kursen är granskad och godkänd av Svensk Uroiogisk Förening.

Anmäian via maii

Vänligen uppge i anmälan namn, arbetsplats, 

arbetsplatsadress och mailadress. 

OBS! Kursen är fredag - lördag!

Anmäian är bindande och sändes via maii tii:

Lena Gustafsson  

Maii: lena.gustafsson@regionorebrolan.se 

Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Bekräfeise om antagning kommer via maii.

mailto:lena.gustafsson@regionorebrolan.se
http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Orebro/First-Hotel-Orebro/
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