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Svensk Förening för Neuroradiologi har sedan 1988 genomfört
vidareutbildningskurser. Utöver det tidigare kursutbudet är vi nu glada att kunna
erbjuda även en kurs i huvud- hals radiologi. För att så många som möjligt ska kunna
delta i kursen har vi valt att hålla kursen i Sverige. Kursen kommer hållas 8-april 2019 i
Lund (v15).
I denna kurs bjuder vi på bred översikt över ämnesområdet med kompetenta
föreläsare från flera universitetssjukhus med vana av huvud- hals diagnostik, samt till
ämnet dedicerade föreläsare från den kliniska världen. Kursen hålls på svenska och
vänder sig i första hand till specialister i allmänradiologi och odontologisk radiologi i
Sverige och Skandinavien med särskilt intresse för huvud och halsradiologi samt STläkare i slutet av sin utbildning. Även kliniskt verksamma läkare med intresse för
huvud och hals radiologi samt röntgensjuksköterskor som arbetar med, och har
erfarenhet av huvud och hals radiologi, är välkomna.
Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på
www.lipus.se (Lipus-nr: 20180150).
Avgift 6900 SEK

Preliminärt program
Följande ämnen kommer att beröras i föreläsning och seminarieövningar:
Sinus diagnostik: benigna, maligna tillstånd
samt FESS kirurgi
Anatomi och patologiska tillstånd inom
munhåla, nasopharynx, oropharynx,
hypopharynx och larynx, skallbas och
spottkörtlar
Halsen spatier och lymfkörtelstationer
Basal PET/CT i HHdiagnostik
Radiologi av den postterapeutiska halsen
Temporalbenets anatomi och patologi
Trauma
Akut icke traumatisk hals
Perineural tumörväxt
Horner, reccurenspares
Temporomandibulära leder samt
odontologisk diagnostik
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Anmälningsblanketten kan hämtas på www.sfnr.org och
därefter e-postas till hhradiologikurs@gmail.com
Se telefonnummer och adresser på blanketten

OBS!!! Inga

föreläsningar eller scheman kommer att finnas för utdelning på plats
utan måste laddas ner och/eller printas ut av deltagarna själva.
Deltagarlista skickas ut via e-post några veckor innan kursstart. Schema, och
föreläsningarna kommer att finnas på SFNRs hemsida för nedladdning i pdf-format
dagarna före kursstart.

www.SFNR.org – LUND 2019

