
 
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” 

 
Rynochirurgia 

I dzień 
08:00 – 08:15 Otwarcie kursu 

08:15 – 08:55 Zasady komunikacji z pacjentem rynologicznym 

08:55 – 09:15 Prezentacja pomocy naukowych dla potrzeb szkolenia w zakresie rynochirurgii 

09:15 – 09:45 Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium do operacji rynologicznych 

09:45 – 10:00 Wprowadzenie do szkolenia w zakresie rynochirurgii 

10:00 – 10:15 Przerwa 

10:15 – 10:45 Anatomia dla potrzeb rynochirurgii 

10:45 – 11:05 Przygotowanie i organizacja pracy na sali operacyjnej. Specjalistyczne narzędzia 
i aparatura 

11:05 – 11:20 Znieczulenie ogólne i miejscowe w rynochirurgii 

11:20 – 11:45 Opieka przed- i pooperacyjna w rynochirurgii 

11:45 – 12:15 Przerwa 

12:15 – 16:30 Prezentacja operacji rynochirurgicznych – transmisja live z bloku operacyjnego. 
Prezentacja ćwiczeń na trenażerach oraz preparatach biologicznych 

 

II dzień 
08:00 – 08:45 Dostępy endoskopowe do podstawy czaszki 

08:45 – 09:30 Diagnostyka chorób nosa i zatok przynosowych 

09:30 – 09:45 Przerwa 

09:45 – 10:45 Radiologia dla potrzeb rynochirurga 

10:45 – 11:10 Wskazania do operacji i reoperacji nosa i zatok przynosowych 

11:10 – 11:45  Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych a operacje otologiczne (wykład i praktyczne 
wytyczne) 

11:40 – 12:10 Przerwa 

12:10 – 12:25 Operacje zatok szczękowych 

12:25 – 12:55 Operacje sitowia – ethmoidectomia 

12:55 – 13:25 Operacje zatok czołowych - Demonstracja przypadków na podstawie filmów z operacji 

13:25 – 13:40 Operacje zatok klinowych - Demonstracja przypadków na przykładzie filmów z operacji 
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13:40 – 14:20 Septoplastyka i konchoplastyka 

14:20 – 14:35 Przerwa 

14:35 – 14:50  Septorynoplastyka 

14:50 – 15:05 Zastosowanie Hydrodebridera 

15:05 – 15:35 Powikłania po operacjach endoskopowych zatok przynosowych 

15:35 – 16:00 Prezentacja przypadków z operacji rynochirurgicznych 

 

III dzień 
08:00 – 13:15 Prezentacja operacji rynochirurgicznych – transmisja live z bloku operacyjnego 

13:15 – 13:45 Przerwa 

13:45 – 14:15  Ocena jakości życia po zastosowaniu różnych procedur rynochirurgicznych (wykład 
i ćwiczenia praktyczne 

14:15 – 15:15  Ocena szumów usznych przed i po operacjach rynochirurgicznych 

15:15 – 16:00  Test egzaminacyjny 

16:00 – 16:15  Zakończenie kursu 
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