Diagnostyka ultrasonograficzna zmian
chorobowych w obszarze szyi i
twarzoczaszki
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/03/26/25273/548349

Cena netto

1 290,00 zł

Cena brutto

1 290,00 zł

Cena netto za godzinę

129,00 zł

Cena brutto za
godzinę

129,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

10

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-12-05

Termin zakończenia
usługi

2020-12-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-06-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-11-26

Maksymalna liczba uczestników

16

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

USG TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoba do kontaktu

Patrycja Szelest

E-mail

p.szelest@usgtrener.pl

Telefon

+48 532 750 652

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi aparatu, prawidłowych przyłożeń
głowicy do pacjenta, obrazowania i interpretacji wyników, a także kompetencji w zakresie dalszego
postępowania diagnostycznego na podstawie uzyskanego wyniku USG. Uczestnik po szkoleniu
nabędzie wiedzę z zakresu: możliwości i ograniczeń, zasad współpracy z klinicystami; techniki
badania i typowej anatomii USG dostępnych struktur szyi i twarzoczaszki; diagnostyki USG w
laryngologii; diagnostyki USG węzłów chłonnych; diagnostyki USG ślinianek; diagnostyki różnicowej
guzów szyi z zastosowaniem USG. Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:
badanie USG krtani, ślinianek, węzłów chłonnych; badanie USG szyi i guzów; obsługę aparat USG i
wykorzystanie ultradźwięków; optymalizację obrazu USG; prawidłowe przyłożenia głowicy do
pacjenta; identyfikację prawidłowego obrazu USG. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne
poprzez: wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów; poszerzenie
możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności; budowanie relacji z pacjentem,
które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dzień I
09.00-09.30 Krótkie wprowadzenie - rys historyczny, możliwości i ograniczenia metody, zasady
współpracy z klinicystami.
09.30-10.30 Technika badania i anatomia USG dostępnych struktur szyi i twarzoczaszki.
10.30-12.00 Diagnostyka USG w laryngologii.
12.00-12.45 Pokaz badania USG szyi.

12.45-13.30 Obiad (możliwe indywidualne konsultacje z prowadzącym)
13.30-15.00 Diagnostyka USG węzłów chłonnych.
15.00-16.00 Diagnostyka USG ślinianek.
16.00-17.00 Diagnostyka różnicowa guzów szyi z zastosowaniem USG.
17.00-17.30 Badanie USG krtani .
17.30-18.00 Pokaz badania krtani.
18.00-19.00 Zajęcia praktyczne.
19:00-

Zakończenie szkolenia i wydanie zaświadczeń.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik po szkoleniu nabył wiedzę z zakresu:
możliwości i ograniczeń, zasad współpracy z klinicystami;
techniki badania i typowej anatomii USG dostępnych struktur szyi i twarzoczaszki;
diagnostyki USG w laryngologii;
diagnostyki USG węzłów chłonnych;
diagnostyki USG ślinianek;
diagnostyki różnicowej guzów szyi z zastosowaniem USG.
Uczestnik nabył umiejętności praktyczne umożliwiające:
badanie USG krtani, ślinianek, węzłów chłonnych;
badanie USG szyi i guzów;
obsługę aparat USG i wykorzystanie ultradźwięków;
optymalizację obrazu USG;
prawidłowe przyłożenia głowicy do pacjenta;
identyfikację prawidłowego obrazu USG.
Uczestnik nabył kompetencje społeczne poprzez:
wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów;
poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności;
budowanie relacji z pacjentem, które doprowadzą do poprawy komunikacji pomiędzy pacjentem i
lekarzem.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do lekarzy zainteresowanych rozpoczęciem nauki ultrasonograﬁi lub
doskonaleniem zdobytych wcześniej umiejętności.

Materiały dydaktyczne
Materiały edukacyjne w formie prezentacji multimedialnych do pobrania z serwera (udostępniane przez
organizatora szkolenia USG Trener).

Informacje dodatkowe
W celu uczestnictwa w szkoleniu należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie:
Przewidywana liczba punktów edukacyjnych, po uzyskaniu akredytacji:
z Okręgowej Izby Lekarskiej, do 9 punktów,
z Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, do 9 punktów.
Usługa zwolniona z VAT na podstawie: Art. 43 ust. 1 p.29a ustawy z dn. 11.03.2004 o podatku od
towarów i usług. Odrębne przepisy prawa określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarzy dentysty z dnia 5
grudnia 1996 art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 19C ust. 1 (Dz. U. 226.1943.2005 z późn. zm.)

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

I-szy dzień według ramowego
programu szkolenia

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-12-05

09:00

19:00

10:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Zajkowski

Obszar specjalizacji

Specjalizacja z laryngologii. Asystent w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego
pod kierownictwem prof. Wiesława
Jakubowskiego.

Doświadczenie zawodowe

Posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego, współautor wielu artykułów
i prac m.in. drugiego wydania "Standardów badań
ultrasonograficznych". Autor pierwszej monografii
w Polsce nt.: "Zastosowanie ultrasonografii w
laryngologi" w serii wydawniczej "Ultrasonografia
praktyczna".

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Jest wykładowcą i prowadzącym wielu kursów
m.in.: Warszawskiej, Polsko-Amerykańskiej,
Małopolskiej oraz Roztoczańskiej Szkoły
Ultrasonografii.

Wykształcenie

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Jest
doktorem nauk medycznym, jego praca
doktorska dotyczyła "Oceny przydatności badań
ultrasonograficznych w diagnostyce torbieli
bocznych i środków szyi".

Lokalizacja usługi
Adres:
Floriańska 6/9
03-707 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum szkoleniowe USG Trener ul.
Floriańska 6 lok. 9 03-707 Warszawa
www.usgtrener.pl

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

