
 
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” 

 

Fonochirurgia 

I dzień 
08:00 – 08:05 Otwarcie kursu 

08:05 – 08:50 Zasady komunikacji z pacjentem fonochirurgicznym 

08:50 – 09:00  Prezentacja pomocy naukowych dla potrzeb szkolenia w zakresie fonochirurgii 

09:00 – 09:15 Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium do operacji fonochirugicznych 

09:15 – 09:45 Anatomia gardła, nosogardła i krtani – wstęp do obserwacji klinicznych 

09:45 – 11:15 Fizjologia krtani i głosu 

11:15 – 11:50 Badanie endoskopowe krtani w ocenie wibracji fałdów głosowych 

11:50 – 12:35 Badania uzupełniające w diagnostyce zaburzeń głosu 

12:35 – 12:50 Przerwa 

12:50 – 13:35 Krtaniowe objawy chorób ogólnoustrojowych / pozakrtaniowych 

13:35 – 14:20 Nawracająca brodawczakowatość dróg oddechowych 

 

II dzień 
08:00 – 09:45 Kliniczne wskazania do zabiegów fonochirurgicznych 

09:45 – 11:10 Podstawowe techniki operacyjne w fonochirurgii 

11:10 – 11:40 Fonochirurgia w warunkach znieczulenia miejscowego (Office-based phonosurgery) 

11:40 – 12:00 Ćwiczenia symulacyjne różnych procedur fonochirurgicznych w znieczuleniu ogólnym 

12:00 – 12:25 Ćwiczenia symulacyjne różnych procedur fonochirurgicznych w znieczuleniu miejscowym 

12:25 – 12:55 Możliwość fizjoterapii w opiece nad pacjentem fonochirurgicznym 

12:55 – 13:10 Przerwa 

13:10 – 13:40 Zastosowanie elektromiografii w diagnostyce zaburzeń głosu – prezentacja badania 

13:40 –14:30 Dysfagia ustno-gardłowa w praktyce klinicznej. Zarys fizjologii i patologii połykania 

14:30 – 15:15 Metody obrazowania w chorobach krtani 
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III dzień 
08:00 – 12:00 Fonochirurgia krtani – przekaz z bloku operacyjnego  

W przerwach pomiędzy operacjami: 

Przypadki fonochirurgiczne 

12:00 – 12:30 Rola logopedy w opiece nad pacjentem fonochirurgicznym 

12:30 – 12:45 Przerwa 

12:45 – 13:30 Rehabilitacja foniatryczna 

13:30 – 14:00 Ocena jakości życia po zastosowaniu różnych procedur fonochirurgicznych (wykład i ćwiczenia 
praktyczne) 

14:00 – 14:45 Rola refluksu krtaniowo-gardłowego w patogenezie chorób krtani wymagających 
zastosowania fonochirurgii 

14:45 – 15:00 Test egzaminacyjny 
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