
 
 

 

Diagnostyka ultrasonograficzna pacjenta z bólem brzucha  
- intensywny, praktyczny kurs dla klinicysty. 

Kurs dedykowany jest dla lekarzy, którzy zainteresowani są rozpoczęciem na-
uki ultrasonografii. Jest szczególnie przydatny dla osób, które pragną rozsze-
rzyć zakres konsultacji w swoim gabinecie o badanie USG. 

Rozszerzona część praktyczna, oparta na przypadkach klinicznych, sprawia, 
że jest on szczególnie przydatny dla lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzy cho-
rób wewnętrznych, nefrologów oraz gastroenterologów. 

UCZESTNICTWO W KURSIE:  
→ pozwoli nabyć niezbędną wiedzę z za-

kresu anatomii ultrasonograficznej 
narządów jamy brzusznej: wątroby, 
dróg żółciowych i pęcherzyka żółcio-
wego, trzustki, śledziony, nadnerczy, 
nerek, pęcherza moczowego, 

→ pokaże możliwości diagnostyczne USG 
i ułatwi praktyczne posługiwanie się 
różnymi głowicami w celu optymali-
zacji obrazu diagnostycznego, 

→ zapewni umiejętność wykonywania 
badania USG jako uzupełnienie kon-
sultacji klinicznej, co przyśpieszy dia-
gnostykę Twojego pacjenta, 

→ pozwoli zdobyć samodzielność w ba-
daniach fastUSG,  

→ pozwoli nawiązać znajomości, rozsze-
rzyć współpracę w celu wymiany do-
świadczeń. 

Specjaliści prowadzący kurs:  

dr n. med. Justyna Wagel 
– specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej  
Kierownik Naukowy Kursu 

lek. Katarzyna Basałaj  
– specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 

lek. Marta Michali-Stolarska  
– specjalizantka radiologii i diagnostyki obrazowej 

dr n. med. Małgorzata Neska-Matuszewska  
– specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 

16:00 - 16.20 – część teoretyczna  
16:20 - 16:40 – badanie pokazowe  
16:40 - 17:15 – warsztaty z pacjentami 
17:15 - 17:30 – przerwa 
17:30 - 18:10 – warsztaty z pacjentami 
18:10 - 18:45 – warsztaty z pacjentami 
18:45 - 19:00 – Q&A, podsumowanie 
19:00 - 20:00 – warsztaty  

16.05.2022 - Anatomia ultrasonograficzna. 
23.05.2022 - Diagnostyka różnicowa ból brzucha (część I).  
30.05.2022 - Diagnostyka różnicowa ból brzucha (część II). 

Opłaty: 

→ 2.500 / 2.900 zł – za uczestnictwo w pełnym kursie, 3 spotka-
nia, dostęp do materiałów edukacyjnych, dostęp do zamkniętej grupy 
społecznościowej na Facebook moderowanej przez specjalistów. 

→ 870 zł / 1.100 zł – za uczestnictwo w 1 dniu 

Lokalizacja: DoubleTree by Hilton Wrocław *****, ul. Podwale 83 

Kurs praktyczny 
tylko 12 uczestników 

przy każdym USG 
3 uczestników 
1 specjalista 

Chcesz się zapisać?  Masz pytanie? - Skontaktuj się z nami:  
Joanna Jezior, tel. 698-563-960, www.Akademia-Premium.pl 

F2201.4 

#praktycznie 
#blisko_ciebie 
#więcej_niż_kurs 
 


