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ZAPROSZENIE
ULTRASONOGRAFIA KONTRASTOWA W POLSCE

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY - OD PODSTAW DO PRAKTYKI

Sobota,  28 września  2019

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie  Wielkopolskim

 Gorzów  Wlkp., ul. Dekerta 1 www.ceuspolska.pl

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gda ski Uniwersytet Medycznyń
Lek. Roman Kołodziejczak, Lek. Krystian Szut- Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Gastroenterologii w  Gorzowie Wlkp.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Żadna nowa technologia nie zmieniła w tak rewolucyjnym stopniu możliwości ultrasonografii jak 
wprowadzenie ultrasonograficznych środków kontrastowych.

Nasz pierwszy polski kurs ultrasonografii kontrastowej (CEUS) ma za celu przedstawienie podstaw, 
wymagań aparaturowych, procedury badania.  

Szybkie i tanie różnicowanie zmian złośliwych i łagodnych wątroby, rozpoznanie zapalenia płuc, 
zatorowości płucnej , ocena refluksu pęcherzowo-moczowodowego, ocena przecieków po zabiegach 
naczyniowych, to główne na początek zadania dla CEUS .

Spotkanie lekarzy wykonujących badania kontrastowe pozwoli na naszą konsolidację i zapoczątkuje 
upowszechnianie tej wartościowej metody w Polsce.

Mamy nadzieję, że goszcząc w Gorzowie uzyskają państwo dobrą porcję wiedzy i nawiążą kontakty 
korzystne dla naszych pacjentów i propagowania ultrasonografii kontrastowej.  

Zapraszamy i życzymy owocnego kursu i miłego pobytu w Gorzowie Wlkp.

Rejestracja : www.ceuspolska.pl (od 25.07.2019)

  Roman Kołodziejczak

http://www.ceuspolska.pl/


Program: 28.09.2019 sobota

8.00-09.00 i w przerwach -  Prezentacja sprzętu i nowych technologii w ultrasonografii przez 
przedstawicieli dystrybutorów sprzętu

Pole do dyspozycji dalszych sponsorów
 

09.00 – 09.10 Powitanie Wojciech Kosiak,  Roman Kołodziejczak, Jerzy Ostrouch

09.10 – 09.25 Wykorzystanie SonoVue w Polsce i na Świecie wg. dystrybutora

09.25 – 09.40 Dlaczego jest tak jak jest? Wojciech Kosiak

09.40 -10.00 Zanim wykonamy pierwsze badanie, przygotowanie, podanie kontrastu, rejestracja badania, 
ocena dynamiki kontrastowania różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych w wątrobie na podstawie CEUS

 10.00 -10.20 Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby - co chcielibyśmy zobaczyć i jakie są obecnie nasze
możliwości w usg? Maciej Jędrzejczyk

10.20-10.40 Bezpieczeństwo stosowania UŚK  Maciej Piskunowicz                                            

10.40-11.00  UŚK – zalecenia EFSUMB/WUFUMB Wojciech Kosiak, Roman Kołodziejczak

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.00  Sonocystografia u dzieci - technika badania i miejsce w algorytmach diagnostycznych.-  

Magdalena Woźniak

12.00 – 12.30   Stany nagłe i ocena tętnic szyjnych, a ultrasonografia kontrastowa  -  Andrzej Fedak Szpital 
Uniwersytecki Kraków

12.30 – 13.00 Charakterystyka w CEUS zmian łagodnych i złośliwych z prezentacją przypadków-

(naczyniak. FNH, gruczolak, HCC , CC, przerzut…) Krystian Szut, Roman Kołodziejczak

13.00-14.30  Prezentacja badań na żywo ( w grupach)

14.30 – 15.30  Obiad

15.30-15.50 Diagnostyka z wykorzystaniem UŚK w gabinecie prywatnym  Mariusz Kujawa



15.50- ...  Prezentacja badań wykonanych na zajęciach praktycznych i badań  uczestników  (zapraszamy do 
prezentacji własnych badań)

17.00 Okrągły stół – jak zmienić stan obecny? Perspektywa dalszej współpracy. Zakończenie spotkania

 (Stan na 22.07.2019- Program może ulec zmianie)

Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie. 100)

Wykłady na terenie Ośrodka Radioterapii Szpitala w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, 

Zajęcia praktyczne w pracowniach ultrasonograficznych oddziałów szpitalnych.

Zależnie od liczby uczestników dostęp do badań z podziałem na grupy/tury.

W ciągu konferencji stały serwis kawowy.

Parking dostępny na terenie szpitala bezpłatny.

Po konferencji zapraszamy na spotkanie przy kolacji w taborze cygańskim, który rozbije obóz 

w parku Muzeum ul. Warszawska 35 – organizacja  Cygański Teatr Muzyczny Terno 
https://www.terno.com.pl, https://www.terno.com.pl/files/program_cyganski_tabor.pdf

Kontakt: roman.kolodziejczak@szpital.gorzow.pl Tel. 691708080

www.ceuspolska.pl

CO W GORZOWIE I OKOLICACH

Muzeum Lubuskie , ul Warszawska 35 

Możliwość rezerwacji biletów na spektakl Trzy Razy Piaf w Teatrze Gorzowskim (28 i 29.09. na 19)

Nocleg/ wypoczynek w Lubniewicach – np. Woiński Spa,

Katamaranem po Warcie/ Marina Gorzów

mailto:roman.kolodziejczak@szpital.gorzow.pl
https://www.terno.com.pl/files/program_cyganski_tabor.pdf
https://www.terno.com.pl/


Santok grodzisko

Międzyrzecki Rejon Umocniony, zamek Bolesława Chrobrego w Międzyrzeczu, Muzeum z unikatowymi 
portretami trumiennymi

Bulwar nadwarciański w Gorzowie

Twierdza Kostrzyn

Christa Wolf

Jazz Club pod Filarami

Stadion  żużlowy

Okolice Gorzowa to w 50 % lasy i mnóstwo jezior.


