
 
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” 

Rynologia wprowadzenie do diagnostyki i terapii  

20-22.09.2021r. 

20.09.2021 r. (poniedziałek) 

08:00 – 09:00 dr Małgorzata Buksińska  

Anatomia nosa i zatok przynosowych 

09:00 – 10:30 dr Nina Miązek-Zapała 

Fizjologia nosa i zatok przynosowych  

10:30 – 11:00 dr Sandra Wawszczyk- Frohlich, dr Sebastian Górski 

Badania przedmiotowe nosa i zatok przynosowych - – rynoskopia przednia, tylna i środkowa, 

w tym badanie endoskopowe i nasofiberoskopia 

11:00 – 12:00 dr Sandra Wawszczyk- Frohlich, dr Sebastian Górski 

Badania czynnościowe – rynomanometria, rynometria akustyczna, badania węchu, ocena 

czynności rzęsek. 

12:00 – 13:00 Przerwa 

13:00 – 14:30 dr Małgorzata Buksińska 

 Badania obrazowe w rynologii- tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, 

angiografia. 

14:30 – 15:00     dr Nina Miązek-Zapała 

Wady wrodzone – zaburzenia anatomiczne oraz czynnościowe związan z zaburzeniami 

rozwojowymi, zaburzeniami genetycznymi, czynnikami prenatalnymi oraz urazami 

okołoporodowymi. 

21.09.2021 r. (wtorek) 

08:00 – 09:00 dr Sandra Wawszczyk- Frohlich 

Nowotwory nosa i zatok przynosowych 

09:00 – 10:00 dr  Małgorzata Buksińska 

Stany nagłe w rynologii – krwawienie z nosa, ciała obce, urazy. 

10:00 – 11:00 dr  Małgorzata Buksińska 

Zaburzenia węchu – przyczyny, diagnostyka, leczenie. 
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11:00 – 12:30 dr Małgorzata Buksińska  

Choroby nosa – choroby skóry nosa- czyrak, róża, rak podstawnokomórkowy; ziarniak 

Wegnera; zaburzenia drożności nosa- skrzywienie przegrody nosowej, przerost małżowin 

nosowych, upowietrznione małżowiny nosowe środkowe; krwiaki przegrody nosowej, 

perforacje przegrody nosowej. 

12:30 – 13:30   Przerwa 

13:30 – 15:00   dr Sandra Wawszczyk- Frohlich 

Powikłania przewlekłego zapalenia zatok przynosowych 

15:00 – 15:45 dr Anna Olszewska 

Alergiczny nieżyt nosa  

22.09.2021 r. (środa) 

08:00 – 09:00   dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 

European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 – diagnostyka i leczenie 

ostrego oraz przewlekłego zapalenia zatok przynosowych 

09:00 – 11:00    dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 

                            Transmisja z bloku operacyjnego  

11:00 – 11:15    Przerwa 

11:15 – 12:15 dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 

Zaburzenia oddychania w czasie snu – aspekty rynologiczne. 

12:15 – 13:00 dr n. med. Justyna Dąbrowska-Bień 

Leczenie chirurgiczne. 

13:00 – 14:00 Przerwa 

14:15 – 14:45 dr  Małgorzata Buksińska 

Sprawdzian testowy  


