
 
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 

 
Otochirurgia 

19.04.2021 r. (poniedziałek) 

08:00-08:15 prof. Henryk Skarżyński 

Otwarcie kursu  

08:15-10:30 prof. Henryk Skarżyński  

Wprowadzenie do szkolenia w zakresie otochirurgii, współczesne możliwości leczenia 

wad słuchu 

10:30-11:10 dr n. hum. Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

Zasady komunikacji z pacjentem przygotowanym do leczenia otochirurgicznego 

11:10-12:05 dr Kamil Pławski, dr Andrzej Pastuszak 

Prezentacja pomocy naukowych dla potrzeb szkolenia w zakresie otochirurgii   

12:05-13:00 dr n. med. Maciej Mrówka 

Anatomia topograficzna kości skroniowej 

13:00-13:30 Przerwa 

13:30-14:15 Grażyna Wachowska, Iwona Wójcicka. 

Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium do operacji otochirurgicznych 

14:15-15:30 prof. Krzysztof Kochanek, dr n. o zdr. inż. Edyta Piłka 

Wybrane procedury diagnostyczne narządu słuchu dla potrzeb otochirurgii 

15:30-15:45 Przerwa 

15:45-16:30 dr hab. n. med. Andrzej Sieśkiewicz  

Dostępy endoskopowe do podstawy czaszki  

  



 
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” 

20.04.2021 r. (wtorek) 

07:30-13:30 prof. Henryk Skarżyński z zespołem 

Zastosowanie współczesnych implantów słuchowych na przewodnictwo kostne, ucha                                 

środkowego, ucha wewnętrznego – transmisja z bloku operacyjnego, prezentacja 

operacji otochirurgicznych, wybrane procedury, urządzenia wszczepialne – operacje na 

żywo 

13:30-14:00 Przerwa 

14:00-16:30 dr Andrzej Pastuszak  

Ćwiczenia symulacyjne w zakresie otochirurgii – przekaz na żywo 

 

21.04.2021 r. (środa) 

08:00-09:00 dr n.med. Grażyna Tacikowska  

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi przed i po operacjach otochirurgicznych  

09:00-10:00 prof. Artur Lorens, dr n. o zdr. Beata Dziendziel, prof. Henryk Skarżyński 

Pooperacyjna ocena zachowania słuchu po zastosowaniu implantów słuchowych wg 

Skarżyńskiego I wsp. 

10:00-11:45 prof. Artur Lorens  

Implanty jednostronne i do pnia mózgu 

11:45-12:45 dr hab. med. Danuta-Raj Koziak, mgr Justyna Kutyba  

Ocena szumów usznych przed i po operacjach otochirurgicznych  

12:45-13:00 Przerwa  

13:00-14:00 dr n o zdr. Katarzyna Cywka 

Protezowanie przed i po operacjach poprawiających słuch (demonstracja przypadków) 

14:00-15:15 dr n. med. Elżbieta Włodarczyk, mgr Agnieszka Pankowska 

Zasady organizacji opieki rehabilitacyjnej po operacjach otochirurgicznych (algorytmy 

postępowania)  

15:15-15:45 prof. Piotr Skarżyński, dr Natalia Czajka 

Ocena jakości życia po operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego i wszczepienia 

implantów słuchowych 

15:45-16:30 dr Andrzej Pastuszak 

Test -Zaliczenie i omówienie wyników testu 


