д-р Фахд Ал-Шаргаби

Приемни часове :
-

вторник: 08.00 ч. до 14.00 ч.
четвъртък: 14.00 ч. до 18.00 ч.
петък: 15.30 ч. до 16.30 ч.

Тел. 0888754964

E mail: fahd_alshargabi@abv.bg

Роден 05.08.1970г.

Образование
- Завършил висше образование – магистър по медицина 1989 до 1995г. МУ Плевен

Специалности
- Придобил специалност по урология 1998- 2002г.
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Месторабота
- Работи в университетска болница Плевен- Урологична клиника от 1998г.

Курсове и специализации
- Курс по ендоурология- европеиско училище София
- 1ви европейски курс по ендоскопска урология 31март 2003г.- 12 април 2003г.
- Следдипломна квалификация по ендоскопска урология 31май2003г.- 30 септември
2004г. МУ Плевен.
- Курс по урологенитални процедури и мини инвазивна хирургия при инконтиненция
на урината при жените –МУ София александровска болница.
- Курс по абдоминална ехография 06.01.2008г.- 06.02.2008г.- МУ Плевен
- Специализация в швейцария медицински университет Берн- Проф. Щудеронкоурология, операции за създаване на нов пикочен мехур от тънко черво
15.06.2008г.-31.07.2008г.
- Практически курс по лапароскопска урология 18-19.03.2009г. стокхолм швеция,
конгрес по европеиска урология 2009г.
- 2ри семинар в пратическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и
урологията.
- 5ти международен семинар по роботизирана хирургия за югоизточна европа от
10.05.2010г. до 12.05.2010г.
- Практически курс по екстракорпорална и интракорпорална литотрипсия в военно
медицинска академия – София 2011г.
- Курс по еректилна дисфункция, пластична операция на половите органи под
егидата на европейската асоциация по урология-2011г.
- Практически курс по трансуретрална резекция и плазмена фаборизация и лазерни
операции при заболявания на простатната жлеза и тумори на пикочния мехурвоеннмедицинска академия, гр София.
- Диплома по здравен мениджмент- стопанска академия, гр. Свищов
06.10.2011г.-04.04.2012г.

Член на
- Член на Български лекарски съюз от 1999г.
- Българската фондация по урология от 1999г.
- Европейската асоциация по ехография от 2007г.
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- Европейската асоциация по урология от 2000г.
- Автор и участник в 17 научни публикации.
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