
  
 
 

 

 

 
 

 W dniach 28-29 października 2022 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy, odbyła się kolejna edycja Warsztatów ultrasonografii klatki 
piersiowej zorganizowanych przez grupę G-ECHO Pologne naszego Stowarzyszenia pod 
kierownictwem dr n.med. Iwony Patyk. I tym razem towarzyszył nam ekspert dr n.med. Gilles 
Mangiapan z Paryża, założyciel i lider grupy roboczej G-ECHO https://formation.gecho.fr 
Francuskiego Towarzystwa Pneumologicznego (SPLF), która ma liczne centra kształcenia we 
Francji i wielu innych krajach, a pierwszy ośrodek w Polsce powstał w Oddziale Szybkiej 
Diagnostyki KPCP podczas czerwcowych warsztatów w 2021 roku.  

Zajęcia dla 29 lekarzy chorób płuc, internistów, pediatrów oraz anestezjologów 
odbywały się w pomieszczeniach nowo otwartego skrzydła KPCP, do dyspozycji szkolonych 
było siedem wysokiej klasy aparatów USG udostępnionych przez firmę MIRO, 7 oddzielnych 
sal ćwiczeniowych; zaproszono 38 pacjentów dorosłych i 10 dzieci. Pod okiem trenerów G-
ECHO uczestnicy mieli unikalną możliwość poznania technik badania i interpretacji obrazów 
ultrasonograficznych pacjentów zdrowych oraz chorych z różnymi patologiami dotyczącymi 
śródmiąższu płuc, guzów i zmian naciekowych zlokalizowanych w obszarach podopłucnowych 
oraz całego spektrum patologii opłucnej, w tym odmy opłucnowej oraz zaburzeń czynności 
przepony. Udział w warsztatach stanowi dopiero początek przygody z USG klatki piersiowej 
dla kursantów. W założeniu metody jest bowiem dostęp do internetowej platformy 
edukacyjnej G-ECHO umożliwiającej uzyskanie certyfikatu pierwszego poziomu szkolenia 
poprzez regularne ćwiczenia praktyczne i sesje szkoleniowe. Materiały są kompatybilne z 
wytycznymi i założeniami szkoleniowymi ERS. Warunkiem dostępu do platformy jest odbycie 

kursu w jednym z Centrów Szkoleniowych. 

W tym roku w Poznaniu powstał drugi ośrodek G-ECHO w Polsce - ukierunkowany na 

ultrasonografię pneumopediatryczną, kolejny ośrodek szkoleniowy we Wrocławiu 

przygotowuje się do certyfikacji przewidzianej na październik 2023 roku.  

Łącznie od końca 2022 roku grupa G-ECHO przeszkoliła 75 lekarzy różnych specjalności; 

nielicznym udało się już uzyskać certyfikat ukończenia pierwszego stopnia szkolenia w 

zakresie USG płuc. Zachęcamy naszych członków SPLF do czynnej współpracy, aby na wzór 

kolegów z Francji tworzyć kolejne ośrodki w Polsce i tym samym przyczynić się do 

rozpowszechniania metody w naszym kraju. Zainteresowanych zapraszam, piszcie na adres: 

iwonapatyk@yahoo.fr  

Obecnie przygotowujemy się do cyklicznych szkoleń dla lekarzy, najbliższe : 

Poznań, USG płuc dzieci i dorosłych, 17-18.06.2023 r., zgłoszenia marcin@mikos.ws 

Wrocław, USG w pneumonologii i torakochirurgii, 20-21.10.2023r., zgłoszenia 

blasiakpiotr@gmail.com 

Bydgoszcz, USG klatki piersiowej dorosłych, listopad/grudzień 2023 r., zgłoszenia 

iwonapatyk@yahoo.fr 
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W załaczeniu fotorelacja:  

 

Nowe skrzydło KPCP-centrum szkolenia 

 

Centrum koordynacji , szkolenie edukatorów 28.10.2022 



 

Ostatni rzut oka organizatora-wszystko gotowe 

 

Ekipa Oddziału Szybkiej Diagnostyki- perfekcyjnie przygotowana logistycznie 



Edukatorzy GECHO (od lewej): Iwona Patyk - Bydgoszcz, Marcin Mikoś -Poznań, Gilles 

Mangiapan - Paryż, Aleksandra Bełz - Bystra, Katarzyna Supel - Wrocław, Małgorzata 

Węcławek - Katowice, Piotr Błasiak - Wrocław  

 

 

 

 

 

 



 

Ekspercki pokaz praktyczny z wizualizacją 

 

 

 



 



 

Zajęcia w podgrupach-pediatrzy Poznań 

 



 

Zajęcia w podgrupach - dorośli 

 

 

 



 

Wręczenie certyfikatów i książeczek poczatkującego ultrasonografisty - do dalszej nauki 

 


