
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU 

 

 

Rynologia- wprowadzenie do diagnostyki i terapii 

 

Kurs rozpoczyna się każdego dnia o godz. 8.00 kończy się o 15.30. 

Dzień 1 – data: 11.12.2019 r.  

L.

p. 

tytuł wykładu lub innych 

zajęć 

tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 

liczba godz. 

dydaktycznych 

stacjonarnych 

liczba godz. 

dydaktycznych 

e-learning 

metoda 

dydaktyczna 

1 Anatomia jamy nosowej i 

zatok przynosowych      

Dr n. med. Iwonna 

Gwizdalska      

1godz 30min      - wykład 

2 Fizjologia jamy nosowej i 

zatok przynosowych    

Prof. Piotr. H. 

Skarżyński, lek. Sandra 

Wawszczyk 

1godz 30min       - wykład 

3 Metodyka badania nosa i 

zatok przynosowych       

lek. Katarzyna 

Łazęcka, dr n. med. 

Beata Miaśkiewicz      

1godz 30min       - Wykład/ćwiczenia 

4 Transmisja z sali 

operacyjnej      

dr n. med. Iwona 

Gwizdalska,  

lek. Katarzyna Łazęcka    

3godz 30min  - Wykład/ 

seminarium 

 

 

 

Dzień 2 – data: 12.12.2019 r. 

 

l.p

. 

tytuł wykładu lub innych 

zajęć 

tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 

liczba godz. 

dydaktycznych 

stacjonarnych 

liczba godz. 

dydaktycznych 

e-learning 

metoda 

dydaktyczna* 

1 Krwawienia z nosa lek. Katarzyna Łazęcka 1godz 30min       - wykład 

2 Polipy nosa lek. Katarzyna Łazęcka 1godz 30min      - wykład 

3 Grzybica zatok 

przynosowych     

lek. Katarzyna Łazęcka     1godz 30min       - wykład 

4 Transmisja z sali operacyjnej         3godz 30min     - Wykład/semi

narium  
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Dzień 3 – data: 13.12.2019 r.  

l.p

. 

tytuł wykładu lub innych 

zajęć 

tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 

liczba godz. 

dydaktycznych 

stacjonarnych 

liczba godz. 

dydaktycznych 

e-learning 

metoda 

dydaktyczna* 

1 Urazy nosa i zatok 

przynosowych 

lek. Sandra Wawszczyk 1godz 30min       - wykład 

2 Ciała obce nosa lek. Sandra Wawszczyk 1godz 30min      - wykład 

3 Diagnostyka i leczenie 

nieżytów nosa      

lek. Aleksandra 

Mickielewicz    

1godz 30min       - wykład 

4 Zapalenia zatok 

przynosowych oraz 

patofizjologia zapaleń zatok   

Prof. Piotr. H. Skarżyński, 

lek. Aleksandra 

Mickielewicz    

1godz 30min     - wykład 

5 Zachowawcze leczenie 

zapaleń zatok przynosowych   

lek. Aleksandra 

Mickielewicz 

1godz 30min   - wykład 

6 Powikłania zapaleń zatok 

przynosowych 

lek. Sandra Wawszczyk 1godz 30min    - wykład 

 

ŁĄCZNIE GODZIN NA KURSIE: 24 

 

 

 

 

 

 

 


