STYCZEŃ

KWIECIEŃ

Nagroda Specjalna „OSOBOWOŚĆ ROKU 2012” dla prof. Henryka Skarżyńskiego
– 16 stycznia.

Uroczysty finał XIII edycji konkursu Liderzy Roku w Ochronie Zdrowia odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas Gali
z udziałem prezes NFZ oraz wiceministrów obrony narodowej i zdrowia, nagrodę specjalną „OSOBOWOŚĆ ROKU 2012”, z rąk sekretarza stanu Sławomira Neumanna, odebrał prof. Henryk Skarżyński.
„Profesor Henryk Skarżyński jest pomysłodawcą, inicjatorem, organizatorem oraz założycielem i dyrektorem uruchomionego w 2012 r.
Światowego Centrum Słuchu – pierwszej tego typu placówki w skali międzynarodowej. Powstanie Centrum to efekt systematycznie
prowadzonej od lat pracy w kraju i zagranicą. To bardzo ważne przedsięwzięcie dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów
diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Jest to jedna z niewielu placówek, które z dumą możemy pokazywać w Europie i na świecie”
– napisano w uzasadnieniu werdyktu Kapituły.

Debata środowiska naukowego i dziennikarskiego
pt. „2013 – rokiem walki z nowotworami głowy i szyi”
w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – 8 kwietnia.

Według prof. Henryka Skarżyńskiego – Nowotwory
złośliwe głowy i szyi należą do grupy nowotworów,
których diagnoza i leczenie są bardzo trudne. Tylko
wczesne rozpoznanie i leczenie przez interdyscyplinarną grupę specjalistów reprezentujących różne dziedziny medycyny, takich jak: otolaryngolodzy, chirurdzy
głowy i szyi, chirurdzy szczękowo-twarzowi, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni, radiolodzy, patomorfolodzy oraz psycholodzy i fizjoterapeuci może zapewnić
zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć.

Debata odbyła się z inicjatywy prof. Wojciecha Golusińskiego – Prezesa Polskiej Grupy
Badań Nowotworów Głowy i Szyi we współpracy z prof. Henrykiem Skarżyńskim
– Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Otorynolaryngologii, w ramach „I Ogólnopolskiego
Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”. W debacie, której temat okazał się
bardzo ważny i interesujący, uczestniczyło ponad 70 osób, w tym 35 dziennikarzy, którzy
na co dzień zajmują się problematyką zdrowotną.

Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych w Kajetanach – 16 kwietnia.

LUTY
14 „Window Approach Workshop” (WAW 14)
– Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe – 11–12 lutego.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele 31 polskich instytutów, wchodzących w skład Rady Głównej. Posiedzenia plenarne zwoływane
są co najmniej 3 razy w roku. Kwietniowe spotkanie po raz pierwszy odbyło się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.

W czasie ćwiczeń na preparatach kości skroniowych uczestnicy
warsztatów uczyli się samodzielnie wykonywać poszczególne etapy
zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego.

Nowością podczas 14. edycji warsztatów „Window Approach Workshop”
(WAW) były ćwiczenia w zakresie wszczepiania pionierskiego implantu
słuchowego typu BONEBRIDGE. Operacja ta rozpoczęła nową erę
w leczeniu wrodzonych wad słuchu wynikających przede wszystkim
z pełnego lub częściowego niewykształcenia ucha zewnętrznego
i środkowego. W trakcie warsztatów przedstawiane zostały także opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oryginalne metody wszczepiania implantów ślimakowych w przypadkach częściowej
głuchoty oraz implantów ucha środkowego w przypadkach niedosłuchów mieszanych z wykorzystaniem dojścia chirurgicznego przez
okienko okrągłe ślimaka.

MAJ
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. „Słucham, więc potrafię” Listening is „I Can” – 16–17 maja.

W warsztatach udział wzięli lekarze m.in. z Uzbekistanu, Egiptu, Turcji,
którzy mieli okazję zapoznać się z technikami chirurgicznymi prezentowanymi podczas operacji pokazowych wykonywanych przez prof.
H. Skarżyńskiego i zespół Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii oraz
wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów z Instytutu.

Podpisanie umowy o współpracy naukowo-badawczej z Uzbekistanem
– 13 lutego.
Długotrwała współpraca w ramach działalności
naukowo-badawczej i edukacji oraz międzynarodowa wymiana pracowników naukowych i materiałów edukacyjnych, to niektóre z założeń podpisanej podczas Konferencji Naukowej w dniu
13 lutego 2013 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego i prof. Botira Daminova umowy pomiędzy Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu a Taszkienckim
Instytutem Medyczno-Pediatrycznym z Uzbekistanu. Uroczyste podpisanie umowy, które odbyło się
w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, zaszczycił swoją obecnością Ambasador Uzbekistanu
w Polsce Jego Ekscelencja Ikrom Nazarov.

W programie naukowym konferencji znalazły się wykłady na temat rozwoju słuchowego dziecka, które prowadziła prof.
Carol Flexer, gość specjalny konferencji,
wybitny audiolog, znany i ceniony na
całym świecie wykładowca specjalizujący się w audiologii dziecięcej i edukacyjnej, certyfikowany terapeuta metody audytywno-werbalnej (AVT).

Oprócz wykładów odbyły się liczne warsztaty, podczas których uczestnicy ćwiczyli techniki pracy
z pacjentami i ich rodzicami, korzystając z własnych doświadczeń, nagrań i filmów z zajęć oraz omawiając studia przypadków.
Warsztaty prowadzili specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz absolwenci jedynego
w Polsce profesjonalnego kursu dotyczącego metody audytywno-werbalnej – Listening for Life©
Auditory – Verbal Studies: Principles into Practice, zorganizowanego przez WE Listen International Inc.
i Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok – 20–22 lutego.
Kurs organizowany już po raz piąty przez zespół Światowego Centrum Słuchu Instytutu jest
jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie w tej dziedzinie, podczas którego odbywają
się ćwiczenia praktyczne na świeżo mrożonych preparatach głów.

W konferencji wzięło udział ponad 100 specjalistów zajmujących się rehabilitacją dzieci z zaburzeniami słuchu z całej Polski. Byli wśród nich także
rodzice i opiekunowie dzieci implantowanych.

CZERWIEC
17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik – 15 czerwca.
Szkolenie teoretyczne obejmowało wykłady
na temat anatomii i patologii zatok, leczenia
zachowawczego, postępowania chirurgicznego.

Część praktyczna kursu odbyła się w Pracowni Badań Klinicznych Głowy i Szyi Światowego Centrum Słuchu. Pracownia ta wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń
chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Sala wyposażona jest z 10 stanowisk do ćwiczeń z zakresu rynochirurgii i 20 stanowisk do ćwiczeń
na preparatach kości skroniowych.

V edycja Kursu zgromadziła około 80 uczestników z całego świata. Kurs w Kajetanach zyskał już wysoką renomę na świecie i przyciąga
najlepszych wykładowców i instruktorów, gwarantujących najwyższy poziom merytoryczny szkolenia.

Na stoisku Instytutu zorganizowanym podczas pikniku można było
poznać budowę ucha, zobaczyć
swoje ucho za pomocą wideootoskopu, zbadać słuch dzięki Platformie Badań Zmysłów.
Piknik był doskonałą okazją do upowszechniania informacji na temat
profilaktyki chorób uszu, zagrożeń
spowodowanych hałasem oraz
nowotworami głowy i szyi, które
są jednym z sześciu najczęściej
występujących nowotworów złośliwych u Polaków.
200 piknikowych namiotów odwiedziło ponad 140 000 osób. To rekord frekwencji nie tylko w historii tej imprezy, lecz także samego
Stadionu Narodowego. Goście mieli
okazją m.in. zbudować modele
cząsteczek organizmu człowieka,
pobrać własny materiał biologiczny
i wyizolować z niego DNA, wejść
do wnętrza Układu Słonecznego
czy przeprowadzić wywiad z użyciem profesjonalnego sprzętu.

