
Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Mocni na starcie, który 
wspiera edukację ultrasonograficzną studentów i absolwentów 

kierunków medycznych. Razem otworzymy przed młodymi 
medykami drzwi do ultrasonograficznego świata. 

PROGRAM MENTORINGOWY 
FUNDACJI MOCNI NA STARCIE



DODAJEMY MOCY PRZYSZŁYM MEDYKOM

Fundacja Mocni na starcie to organizacja 
pozarządowa, która powstała w 2020 r. w celu 
promowania edukacji ultrasonograficznej. 

Stworzyliśmy 27 pracowni USG dla studentów 
w całej Polsce. Z naszego sprzętu korzystają 
między innymi przyszli lekarze, ratownicy, 
pielęgniarki czy elektroradiolodzy z uczelni w 
Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, 
Szczecinie, Krakowie czy w Zielonej Górze. W 
naszych szkoleniach i konferencjach 
ultrasonograficznych wzięło udział już ponad 
6700 osób. 



Pozyskaliśmy partnera, który zbuduje dla nas aplikację mobilną do 
nauki ultrasonografii. Wszystko dzięki wsparciu międzynarodowej 
organizacji Tech to The Rescue, zrzeszającej firmy technologiczne 
pomagające organizacjom pozarządowym, takim jak nasza, we 
wdrażaniu rozwiązań cyfrowych. 

Aplikacja wkrótce będzie gotowa. Teraz potrzebujemy wartościowych 
treści edukacyjnych, z których studenci i absolwenci będą czerpać 
wiedzę. 

NA CZYM POLEGA PROGRAM MENTORINGOWY 
FUNDACJI MOCNI NA STARCIE?



STUDENCI O FUNDACJI:
  "Nigdy wcześniej nie spotkałem fundacji, która tak 
intensywnie wspiera przyszłych medyków. Dzięki 
Wam miałem możliwość nauczenia się 
ultrasonografii płuc od podstaw. Przejechaliście 
setki kilometrów z własnym sprzętem, aby 
przeprowadzić dla nas intensywne, kilkugodzinne 
szkolenie. Dodatkowo, abyśmy mogli ćwiczyć i 
utrwalać zdobyte umiejętności, podarowaliście 
nam aparat USG! Bardzo dziękujemy za wszystko, 
co dla nas robicie". 

Piotr Ostrowski, student V roku kierunku 
lekarskiego, Pomorski Uniwersytet Medyczny  



STUDENCI O FUNDACJI:

 "Kurs USG dla studentów zorganizowany przez 
Fundację Mocni na starcie był pierwszym na jakim 
byłem. Jestem z niego bardzo zadowolony. 
Pracowaliśmy na nowoczesnym sprzęcie, sale były 
dobrze przygotowane a prowadzący kurs 
przekazywali konkretną wiedzę praktyczną. 
Wszystko odbyło się w miłej atmosferze. Serdecznie 
polecam. Sam planuję wybrać się na kolejne 
wydarzenia organizowane przez Fundację".

Tomasz Straszyński, student V roku kierunku 
lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny 



STUDENCI O FUNDACJI:

 "Uczestniczyłam w kursie USG z protokołu eFAST. 
Szkolenie było bardzo praktyczne, aczkolwiek 
poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym, aby każdy 
mógł w pełni skorzystać z czasu przy aparacie. Każdemu 
z uczestników szybko udało się opanować podstawowe 
położenia głowicy niezbędne w sprawnym wykonaniu 
protokołu eFAST. Już zaledwie kilka dni po kursie miałam 
okazję wykorzystać umiejętności, które nabyłam podczas 
szkolenia. To doskonały dowód na to, że kurs jest 
najlepszą z możliwych inwestycji w swoje umiejętności!"

Magdalena Stężewska, studentka VI roku kierunku 
lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytet 
Zielonogórski



Chcemy, aby dostęp do materiałów dotyczących przeprowadzania 
badań i diagnozowania za pomocą aparatów USG był bezpłatny dla 
użytkowników. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą jako Mentorów 
zapełnimy je wartościowymi treściami w języku polskim. 

Wybór sposobu prezentowania treści jest szeroki: mogą to być filmy, 
prezentacje, nagania audio, artykuły. Wierzymy, że dzięki temu każdy 
Mentor znajdzie najwygodniejszą dla siebie metodę przedstawiania 
treści.

MENTORZY DECYDUJĄ, JAKIE MATERIAŁY 
PRZYGOTOWUJĄ



Fundacja nie zamierza rezygnować z organizacji szkoleń stacjonarnych z 
zakresu podstaw ultrasonografii. Wkrótce na nasze wydarzenia będzie 
można zapisać się także poprzez aplikację. 

Ponadto, w aplikacji znajdzie się mapa salek USG wyposażonych przez 
Fundację i naszych partnerów. Takich miejsc w całej Polsce jest już 27! 
Działają głównie przy uczelniach medycznych. Studenci mogą tam za 
darmo praktykować z głowicą w ręku. 

Wiemy, że tylko praca na aparacie pozwoli młodym pokoleniom medyków 
zdobyć umiejętności obsługi sprzętu, właściwego odczytu obrazu USG i 
stawiania trafnej diagnozy.

COŚ WIĘCEJ NIŻ NAUKA TEORII



USGSOUNDSGOOD



razem, nieodpłatnie robimy, coś dobrego dla przyszłości polskiej 
ochrony zdrowia

promujemy ultrasonograf jako stetoskop lekarza XXI wieku

wspieramy polskie uniwersytety w kwestii nauczania ultrasonografii 

promujemy Mentorów ultrasonografii, wskazujemy studentom 
autorytety w tej dziedzinie

zachęcamy do nauki USG za pośrednictwem nowych technologii 
dostępnych 24/7 

oszczędzamy czas na naukę teorii na rzecz praktyki na szkoleniach 
stacjonarnych. 

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?



Szczegółowych informacji w zakresie Programu Mentoringowego
Fundacji Mocni na starce udziela Paulina Adamczak.

Kontakt: 
e-mail: p.adamczak@mocninastarcie.pl
kom. 601 698 402

JAK DOŁĄCZYĆ?



USGSOUNDSGOOD


