
 
Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum 

Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, 
chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” 

 

Wprowadzenie do specjalizacji w otolaryngologii / Otochirurgia 

19.10.2020 r. (poniedziałek) 

08.00 – 08:45 prof. dr hab. med. Piotr Skarżyński, lek. med. Barbara Buniowska 

Wprowadzenie do diagnostyki otolaryngologicznej – wywiad, badanie podmiotowe, 

badanie przedmiotowe 

08.45 – 10.00 lek. med. Małgorzata Uszyńska-Tuzinek 

Badania endoskopowe w laryngologii: wideootoskopia, endoskopia nosa, nosogardła, 

zatok i krtani. Ćwiczenia na symulatorach 

10.00 –  11.15   dr n. med. Elżbieta Włodarczyk 

Podstawy diagnostyki audiologicznej w otolaryngologii (audiometria tonalna, 

audiometria impedancyjna, audiometria słowna, otoemisje akustyczne). 

Przedstawienie sposobu użytkowania 

11.15 –  12.30   prof. Krzysztof Kochanek 

Badania obiektywne słuchu – podstawy 

12.30 –  12.45  Przerwa 

12.45 –  14.00 dr n. med. Mariusz Furmanek 

Diagnostyka obrazowa w otolaryngologii – nowoczesne metody diagnostyki 

radiologicznej. Przedstawienie zapisów TK i MR przypadków 

14.00 – 15.00 lek. med. Bartłomiej Król 

Profilaktyka w laryngologii – programy przesiewowych badań słuchu w Polsce 

 

20.10.2020 r. (wtorek) 

08.00 – 09.15 lek. med. Małgorzata Uszyńska-Tuzinek, dr n. med. Monika Matusiak 

Choroby jamy ustnej i gardła – objawy, podstawy diagnostyki i leczenia 

09.15 – 10.30 dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

Choroby krtani – objawy, podstawy diagnostyki i leczenia, w tym pokaz na 

symulatorach 

10.30 – 11.45 prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dr n. med. Marek Porowski 

Transmisja operacji z bloku operacyjnego – otologia 

11.45 –  12.00  Przerwa 
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chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” 

12.00 – 13.15 dr n. med. Marek Porowski 

Choroby uszu- objawy, podstawy diagnostyki i leczenia . Przedstawienie przypadków 

klinicznych  

13.15 – 14.30 dr n. med. Maciej Mrówka 

Podstawowe zagadnienia z zakresu chirurgii w laryngologii (zasady kwalifikacji do 

operacji, techniki operacyjne, rodzaje szwów, biologia gojenia się ran, powikłania) 

14.30 – 15.15 dr n. med. Monika Matusiak 

Formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy  

 

21.10.2020 r. (środa) 

08.00 – 10.15 lek. med. Barbara Buniowska, lek. med. Małgorzata Uszyńska-Tuzinek, dr n. med. 

Justyna Dąbrowska-Bień 

Diagnostyka otolaryngologiczna: wywiad, badania podmiotowe, badania 

przedmiotowe w gabinecie lekarskim. Przedstawienie możliwości unitów 

laryngologicznych 

10.15 – 11.30 dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 

Choroba nosa i zatok – objawy, podstawy diagnostyki i leczenia. Wykorzystanie 

symulatorów operacji w doskonaleniu techniki operacyjnej 

11.30 –  12.00  Przerwa 

12.00 –  14.15 dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 

Transmisja operacji z bloku operacyjnego otologia, rynologia, zabiegi operacyjne 

adenotomia, tonsillotomia, drenaż uszu, operacja nosa i zatok 

14.30 –  15.15 lek. med. Barbara Buniowska, dr n. med. Monika Matusiak 

  Zaliczenie  


