
 
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” 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Fonochirurgia 

13.04.2021 r. (wtorek) 

08:00-08:05 dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS; dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

Otwarcie kursu 

08:05-08:50 dr n. hum. Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

Zasady komunikacji z pacjentem fonochirurgicznym 

08:50-09:00  dr n. rol. inż. Kamil Pławski, dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, 

prof. IFPS, dr Witold Cieśla 

Prezentacja pomocy naukowych dla potrzeb szkolenia w zakresie fonochirurgii 

09:00-09:10 Grażyna Wachowska, mgr Iwona Wójcicka 

Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium do operacji fonochirugicznych 

09:10-09:40 dr n. rol. inż. Kamil Pławski 

Anatomia gardła, nosogardła i krtani – wstęp do obserwacji klinicznych 

09:40-10:00 Przerwa 

10:00-11:35 dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS 

Fizjologia krtani i głosu 

11:35-12:20 dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS 

Badanie endoskopowe krtani w ocenie wibracji fałdów głosowych 

12:20-13:05 dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

Badania uzupełniające w diagnostyce zaburzeń głosu 

13:05-13:35 Przerwa 

13:35-14:20 dr Aleksandra Panasiewicz 

Krtaniowe objawy chorób ogólnoustrojowych / pozakrtaniowych 

14:20-15:00 dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr Aleksandra Panasiewicz 

Nawracająca brodawczakowatość dróg oddechowych 

15:00-16:30 Pytania i odpowiedzi   
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14.04.2021 r. (środa) 

08:00-09:45 dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

  Kliniczne wskazania do zabiegów fonochirurgicznych 

09:45-11:10 dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

  Podstawowe techniki operacyjne w fonochirurgii 

11:10-11:40 dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

Fonochirurgia w warunkach znieczulenia miejscowego (Office-based phonosurgery) 

11:40-12:00 dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS,  

dr Aleksandra Panasiewicz 

Ćwiczenia symulacyjne różnych procedur fonochirurgicznych w znieczuleniu ogólnym 

12:00-12:15 Przerwa 

12:15-12:40 dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS, 

dr Aleksandra Panasiewicz  

Ćwiczenia symulacyjne różnych procedur fonochirurgicznych w znieczuleniu miejscowym 

12:40-13:10 mgr Iwona Zając-Ratajczak 

Możliwość fizjoterapii w opiece nad pacjentem fonochirurgicznym 

13:10-13:40 dr n. med. Paulina Krasnodębska 

Zastosowanie elektromiografii w diagnostyce zaburzeń głosu – prezentacja badania 

13:40-14:15 dr n. med. Paulina Krasnodębska 

Dysfagia ustno-gardłowa w praktyce klinicznej, zarys fizjologii i patologii połykania 

14:15-15:00 dr n. med. Mariusz Furmanek 

Metody obrazowania w chorobach krtani  

15:00-15:15 Przerwa 

15:15-16:30 Pytania i odpowiedzi 
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15.04.2021 r. (czwartek) 

08:00-12:00 dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr Dorota Kapustka 

Fonochirurgia krtani – przekaz z bloku operacyjnego  

W przerwach pomiędzy operacjami: 

dr n. med. Beata Miaśkiewicz, dr Aleksandra Panasiewicz, dr Dorota Kapustka 

Przypadki fonochirurgiczne 

12:00-12:45 dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska , prof. IFPS 

Rehabilitacja foniatryczna 

12:45-13:15 Przerwa 

13:15-13:45 dr n. hum. A. Jarzyńska-Bućko 

Rola logopedy w opiece nad pacjentem fonochirurgicznym 

13:45-13:55 Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, dr n. o zdr. Natalia Czajka 

Ocena jakości życia po zastosowaniu różnych procedur fonochirurgicznych (wykład i ćwiczenia 

praktyczne) 

13:55-14:25 dr n. med. Elżbieta Włodarczyk 

Rola refluksu krtaniowo-gardłowego w patogenezie chorób krtani wymagających 

zastosowania fonochirurgii 

14:25-14:45 Przerwa 

14:45-15:15 Pytania i odpowiedzi 

15:15-15:30 dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska, prof. IFPS, dr n. med. Beata Miaśkiewicz 

Sprawdzian testowy (on-line) 

15:30-16:30 Omówienie wyników testu 


