
 

 

 

 

Tematy spotkań 4-semestralnego 

kursu USG SW PTU 

Spotkania warsztatowe: 

Temat: Opis zajęć: 

1 spotkanie  
„Podstawy diagnostyki 
ultrasonograficznej 
narządów jamy brzusznej 
małych zwierząt.  
 
KURS 2 DNIOWY 
 
 
 

Topografia narządów jamy brzusznej i przestrzeni 
zaotrzewnowej. 
Szczegółowe omówienie anatomii ultrasonograficznej: 
- prawidłowy obraz ultrasonograficzny i budowa 
narządów jamy brzusznej (wątroba, śledziona, 
trzustka, przewód pokarmowy, nadnercza i układ 
moczowy); 
-główne naczynia i odgałęzienia tych naczyń; 
-ocena struktury błony otrzewnowej i krezki oraz 
węzłów chłonnych. 

 2 spotkanie  
„Diagnostyka 
ultrasonograficzna 
narządów jamy brzusznej 
małych zwierząt – stany 
patologiczne I” 
 
KURS 2-DNIOWY 

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób narządów jamy 
brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. 
 
 

3 spotkanie 
„Diagnostyka 
ultrasonograficzna 
narządów jamy brzusznej 
małych zwierząt – stany 
patologiczne II” 
 
KURS 2-DNIOWY 

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób narządów jamy 
brzusznej. 
Biopsja narządów jamy brzusznej pod kontrolą USG. 
 

4 spotkanie 
„Zastosowanie 
ultrasonografii 
dopplerowskiej w badaniu 
narządów jamy brzusznej 
małych zwierząt – fizjologia 
i stany patologiczne”, 
KURS 2-DNIOWY 

Anatomia ultrasonograficzna naczyń jamy brzusznej i 
kończyn. 
Nauka interpretacji analizy spektralnej naczyń jamy 
brzusznej i kończyn. 
Zastosowanie diagnostyki dopplerowskiej w 
wrodzonych i nabytych  chorobach naczyń. 

 



 

 

  

Spotkania seminaryjne (teoretyczne): 

 

Zarząd Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego zastrzega sobie prawo do 

zmiany Tematyki spotkań. 

 

Seminarium uzupełniające  

Seminarium 1 Uzupełnienie zajęć warsztatowych 

Seminarium 2 Uzupełnienie zajęć warsztatowych 

Seminarium 3 Uzupełnienie zajęć warsztatowych 

5 spotkanie  
„Diagnostyka 
ultrasonograficzna w 
ginekologii i położnictwie. 
diagnostyka przebiegu 
ciąży fizjologicznej oraz 
patologia ciąży. 
ultrasonografia w 
andrologii” 
KURS 2-DNIOWY 

Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego: 
- prawidłowy obraz ultrasonograficzny układu 
rozrodczego żeńskiego z uwzględnieniem cyklu 
płciowego  
- prawidłowy obraz układu rozrodczego męskiego 
- ocena ciąży z uwzględnieniem wyznaczenia terminu 
porodu  
- choroby układu rozrodczego męskiego i żeńskiego 

6 spotkanie  
Protokoły 
ultrasonograficzne. 
Diagnostyka 
ultrasonograficzna w 
stanach nagłych, 
diagnostyka 
ultrasonograficzna klatki 
piersiowej. 
 
KURS 2-DNIOWY 

 Protokół Fast: 
- AFAST 
- TFAST 
- GFAST 
 
Protokół ABCDEF 
Badanie ultrasonograficzne płuc. 
 
Podstawy echokardiografii. 
 
 

7 spotkanie  
Diagnostyka 
ultrasonograficzna głowy i 
szyi  
 
KURS 2-DNIOWY 

Diagnostyka ultrasonograficzna: 
- tarczycy 
- przytarczyc  
- węzłów chłonnych  
- ślinianek  
- gałki ocznej 


