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GODZINY TYTUŁ WYKŁADU WYKŁADOWCA Czas 

(w godz.) 

 18.03.2019 poniedziałek   
09:00-09:15 Wprowadzenie Dr hab n.med. Jakub 

Dobruch 

15 min 

09:15-10:00 Historia i obecne znaczenie badań 

obrazowych w diagnostyce 

urologicznej- wykład state of the art. 

Dr n. med. 

Katarzyna Sklinda 

45 min. 

10:00- 10:45 Obrazowanie metodą rezonansu 

magnetycznego (MRI)- podstawy 

fizyczne badania, możliwości i 

ograniczenia diagnostyczne, znaczenie 

MRI dla wykrycia i oceny 

zaawansowania nowotworów w 

uroonkologii 

 Dr n. med. Katarzyna Sklinda 
 

Dr n. med.  

Katarzyna Sklinda 

45 min. 

10:45-11:30 Diagnostyka MRI raka gruczołu 

krokowego. Protokół PIRADS 2. 

Dr n. med.  

Katarzyna Sklinda 

45min 

11:30-11:45 Przerwa   
11:45-13:15 Środki cieniujące stosowane do badań 

rentgenowskich, ultrasonograficznych 

oraz do obrazowania metodą 

nuklearnego rezonansu magnetycznego 

(MRI) i pozytronowej tomografii 

emisyjnej (PET) 

Dr n. med. Andrzej 

Lewicki 

90 min. 

13:15-14:00 Podstawy ochrony radiologicznej. Dr n. med. Andrzej 

Lewicki 

45 min. 

 19.03.2019 wtorek   
09:00-09:45 Badania angiograficzne w urologii - ze 

szczególnym uwzględnieniem 

embolizacji tętnicy nerkowej. 

Dr n. med. Michał 

Zawadzki 

45 min. 

09:45-11:15 Inwazyjne badania obrazowe w 

urologii- uretrografia, 

Dr Sebastian 

Piotrowicz, FEBU 

90 min 
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cystouretrografia, ureteropielografia 

wstępująca, pielouretrografia 

zstępująca, fistulografie, 

„pętlografie”(wskazania, technika 

wykonania, wartość diagnostyczna) 

11:15-11:30 Przerwa   
11:30-12:15 Klasyczne badania rentgenowskie- 

zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej, 

urografia (wskazania, 

przeciwwskazania, możliwości 

diagnostyczne) 

Dr Sebastian 

Piotrowicz 

45 min. 

12:15-13:45 Ultrasonografia narządów układu 

moczowego i męskich narządów 

płciowych- podstawy, fizyczne 

metody, zastosowanie w codziennej 

praktyce urologicznej, udoskonalenia 

ich znaczenie diagnostyczne, klasyczna 

ultrasonografia nerki, dróg moczowych 

i moszny, zastosowanie ultrasonografii 

przezpowłokowej (TAUS) do 

wykonania przezskórnych zabiegów w 

obrębie nerki (biopsje miąższu 

nerkowego, wytworzenie przezskórnej 

przetoki nerkowej, nakłucie i 

opróżnienie torbieli/ ropnia nerki, 

ropnia okołonerkowego, biopsja zmian 

ogniskowych) 

Dr n. med. Andrzej 

Lewicki 

90min 

13:45-14:30 Ultrasonografia przezodbytnicza 

(TRUS)- informacje na temat jej 

wszelkich zastosowań. TRUS stercza-

wskazania, możliwości diagnostyczne. 

TRUS i biopsja stercza, nowe 

możliwości diagnostyczne (fusion 

BX). 

Dr n. med. Andrzej 

Lewicki 

45 min 

 20.03.2019 środa   
09:00-10:30 Tomografia komputerowa-przydatność 

badania dla poszczególnych jednostek 

chorobowych 

Dr Bartosz Mruk 90 min. 

10:30-11:15 Algorytmy diagnostyczne z udziałem 

badań obrazowych z urologii, z 

uwzględnieniem efektywności 

kosztowej 

Dr Maciej 

Oszczudłowski  

45 min. 

11:15-11:30 Przerwa   
11:30-12:15 Pozytronowa tomografia emisyjna 

(PET)- podstawy fizyczne metody, 

możliwości i ograniczenia 

diagnostyczne, znaczenie PET dla 

wykrycia wznowy nowotworów 

złośliwych narządów układu 

moczowego i męskich narządów 

Dr hab n.med. Jakub 

Dobruch 

45 min.  



płciowych po leczeniu radykalnym 

 

 
12:15-13:00 Diagnostyka izotopowa nerek i kości Dr Krzysztof Toth 45 min.  

13:00-13:45 Kolokwium z zakresu wiedzy objętej 

programem kursu. 

Dr hab n.med. Jakub 

Dobruch 

45 min.  

 


