
Sprawozdanie z działalności Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

w 2017-2021 r. 

 

W dn. 22.06.2018 r. w Kazimierzu nad Wisłą odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

członków Sekcji Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Przewodniczącym Sekcji 

Neurosonologii został wybrany dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, wice-przewodniczącym: prof. dr 

hab. n. med. Radosław Kaźmierski, sekretarzem Sekcji: dr n. med. Joanna Wojczal, a członkiem 

nowego Zarządu Sekcji dr n. med. Tomasz Tomczyk oraz dr n. med. Marta Skowrońska.   

Aktywność sekcji w okresie sprawozdawczym obejmowała w działalność szkoleniową oraz  

egzaminacyjną i organizacyjną.  

W ramach aktywności szkoleniowej kontynuowano organizację kursów i szkoleń w trakcie 

zjazdów i konferencji krajowych oraz spotkań międzynarodowych:  

-  kurs szkoleniowy w ramach zjazdu PTN w Gdańsku w dn. 11 października 2017 r; 

- spotkania szkoleniowe Sekcji Neurosonologii w ramach Danube Symposium w Kazimierzu 

nad Wisłą w dn. 07.06.2018 r. oraz 13.06.2019 r. obejmujący wykłady nt. postępów w neurosonologii 

oraz warsztaty szkoleniowe przy aparatach ultrasonograficznych (hands on);  

- warsztaty szkoleniowe on-line w ramach VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu w 

dniu 11.06.2021, na których zaprezentowano badanie USG tętnic domózgowych on-line w warunkach 

prawidłowych oraz u pacjenta ze złożoną patologią naczyń mózgowych w kontekście sytuacji 

klinicznej (we współpracy z Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu). 

Ponadto, w ramach współpracy z European Society of Neurosonology and Cerebral 

Hemodynamics  członkowie Zarządu sekcji - dr n. med. Joanna Wojczal, prof. dr hab. Radosław 

Kaźmierski i dr hab. n. med. Grzegorz Kozera zostali zaproszeni do udziału w największym wydarzeniu 

ultrasonograficznym w Europie – zjeździe europejskiej federacji towarzystw ultrasonograficznych 

EUROSON w Poznaniu w dn. 9 września 2018 r. i przedstawili tam wykłady, które spotkały się z dużym 

zainteresowaniem uczestników.  

Niestety wskutek pandemii koronawirusa odwołano planowane wcześniej spotkania 

szkoleniowe i warsztaty w 2020 r. oraz w 2021 r. Nie udało się również zorganizować w Polsce 

międzynarodowego kursu neurosonologicznego we współpracy European Society of Neurosonology 

and Cerebral Hemodynamics „Letnia Szkoła Neurosonologii” w 2019 r. ze względu na brak wsparcia 

finansowego, starania o możliwość organizacji takiego szkolenia będą kontynuowane.  

W ramach działalności egzaminacyjnej od czerwca 2017 r. zorganizowano jedną sesję 

egzaminacyjną (w dn. 07.04.2018 r.). Dziewięć osób uzyskało certyfikat umiejętności Sekcji 

Neurosonologii w zakresie badania USG dupleksowego i dopplerowskiego tętnic domózgowych 

zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych.  

Uchwałą Zarządu Sekcji Neurosonologii z dn. 07.04.20218 r. nadano numery certyfikatów 

umiejętności osobom, które dotychczas zdały egzamin. Przedłużono również ważność wcześniej 

uzyskanych certyfikatów na czas nieokreślony, pod warunkiem udokumentowanego wykonywania 



przynajmniej 5  pełnych (dupleks-doppler tętnic domózgowych zewnątrz i wewnątrzczaszkowych) 

badań tygodniowo, potwierdzone oświadczeniem lekarza, ze wskazaniem miejsca wykonywania tych 

badań i miejsca, gdzie są przechowywane wyniki do ewentualnej weryfikacji. 

 

W ramach działalności organizacyjnej, w ramach środków własnych i wsparciu PTUM  została 

stworzona profesjonalna witryna sekcji: www. neurosonologii.pl. 

W dn. 10.07.2017 r. dzięki staraniom krajowego konsultanta ds. neurologii Pani Prof. dr hab. 

n. med. Danuty Ryglewicz centrala NFZ wydała decyzję uznającą certyfikat umiejętności Sekcji 

Neurosonologii, za dokument honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Dalsze plany sekcji obejmują również zorganizowanie po pandemii kolejnej edycji egzaminu 

na certyfikat umiejętności Sekcji Neurosonologii w zakresie badania USG dupleksowego i 

dopplerowskiego tętnic domózgowych zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych oraz organizacja sesji 

naukowych i szkoleń „hand-on” w ramach  zjazdów i sympozjów neurologicznych, na których 

prezentowane będą ciekawe przypadki i prace naukowe w dziedzinie neurosonologii z całej Polski.   

W czerwcu 2021 r. Sekcja Neurosonologii liczy 114 członków. Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze członków Sekcji Neurosonologii planowane jest w formie kontaktowej po 

zakończeniu pandemii koronawirusa (wstępnie X 2021).  

 

Sekretarz Zarządu Sekcji Neurosonologii  

      Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 

                   Dr n. med. Joanna Wojczal 

        


