
27 -  28 MAJA 2023
POZNAŃ

KORKI
Z USG

WYDARZENIE ORYGINALNE RÉSONNEZ
®



27 - 28 maja
2023

Poznań

DOBREGO
POZNANIA!

Zapraszamy na najbardziej

klimatyczne naukowe

wydarzenie maja!

W przededniu wakacji

zabierzemy Was do

Poznania, gdzie razem

będziemy uczyć się

wykonywać USG jamy

brzusznej oraz odpoczywać

przy akompaniamencie

degustacji win. 
BILETY:

RESONARIA.EU



Our Promise

Jednym 
z nielicznych żali
świeżo upieczonych
lekarzy jest to, 
że nie mieli dość
okazji do ćwiczenia
wykonywania USG.

Tym wszystkim lekarzom oraz

przyszłym lekarzom

przychodzimy z pomocą. 



RAZEM PO RAZ
TRZECI

 

Każde wydarzenie niesie ze sobą swoją
niepowtarzalną historię. Co przyniosą Korki z USG? 



Dlaczego 
Korki?

RÉSONNEZ® i wino

Na moment degustacji i odkrywania

wina w czasie degustacji składają się

długie lata pracy dziesiątek osób. 

Na końcowy bukiet smaków wpływa nie

tylko skład mineralny gleby, ale również

liczba dni słonecznych, gatunek

winogron, otaczające rośliny, praca

człowieka i wiele innych znanych i

jeszcze nieodkrytych elementów, które

czynią kultywowanie tej sztuki pasją

tysięcy osób.

Korki z USG są owocem pracy wielu

oosób, wielu miesięcy. Spotkanie które

trwa 2 dni, będzie rezonować na długo

po swoim zakończeniu.



SOBOTA 27.05.2023
9:00 – 9:30  Wykład obrazowanie USG
9:30 – 11:00 Wykład i ćwiczenia: narządy jamy brzusznej
11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 13:00 Wykład i ćwiczenia: narządy jamy brzusznej
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:45 Wykład i ćwiczenia: narządy jamy brzusznej 
i elementy protokołu FAST
15:45 – 16:00 Przerwa
16:00 – 17:00 Zagadki USG

19:00 - 23:00 Degustacja win z sommelierem i storytelling

NIEDZIELA 28.05.2023 
9:00 – 9:15 Pokazowe badanie USG jamy brzusznej

9:15 – 12:00 Badanie osób szkolących się, przypadki internistyczne,

tworzenie opisów badań

12:00 Rozdanie certyfikatów i zakończenie kursu

Lato 2020. Pierwszy kurs realizowany 

w pandemii COVID-19 



ZAPISY OTWARTE!

KROK 1
Wejdź na resonaria.eu i wybierz

interesujący Cię kurs!

KROK 2
Opłać swoje uczestnictwo,

wybierając opcję płatności  

KROK 3 
W ciągu tygodnia 

od zaksięgowania opłaty

otrzymasz fakturę z danymi

podanymi w czasie rezerwacji 

na stronie resonaria.eu 
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STRATEGIA ROZWOJU

WIEDZA

Teoria jest przedstawiana 

w formie angażujących seminariów,

podczas których kładziemy nacisk 

na doświadczenia i praktyczne

wskazówki od praktyków USG. 

PRAKTYKA

Najważniejszy aspekt naszej pracy.

Mamy świadomość braków

wystarczającej okazji do ćwiczenia.

Podczas tego kursu spędzisz godziny 

z głowicą, a mimo to będziesz czuć

niedosyt... bo dobre momenty nigdy

nie powinny się kończyć.

EWALUACJA

Otrzymasz personalizowany certyfikat,

który poświadczy o Twoich zdobytych

umiejętnościach. Na przestrzeni

ostatnich lat RÉS0NNEZ stało się

rozpoznawalnym brandem w Polsce,

dzięki czemu certyfikat ten niesie ze

sobą prawdziwą wartość.
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ZAJMIJ
MIEJSCE

PYTANIA 
I  ROZLICZENIA
biuro@resonnez.eu


