
   

KURS SZKOLENIOWY 

„Badania instrumentalne narządu równowagi – wideonystagmografia, posturografia” 

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego 

Termin: 9 czerwca 2020 

Szkolenie on-line, zgłoszenia poprzez stronę: www.mediton.pl/szkolenia.html  

Czas trwania: 09.00 – 16.00 (8 godzin dydaktycznych) 

Koszt uczestnictwa: 280 zł 

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w kursie. 

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy zainteresowanych diagnostyką osób z zawrotami głowy.   

Cel kursu: 
Kurs ma na celu omówienie diagnostyki VNG i posturografii u pacjenta z zawrotami głowy na podstawie 
przypadków klinicznych.  

Uczestnicy mogą przedstawić wydruki (zdjęcia) wyników VNG, do których mają dostęp, celem porównania specyfiki 
poszczególnych aparatów.  

Kierownik naukowy kursu:  

Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke, Prof. IMP 

Prowadzący: 

Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke – kierownik Pracowni Zaburzeń Równowagi w Klinice Audiologii i Foniatrii 
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi; specjalista w zakresie interny, medycyny pracy i rehabilitacji medycznej. Autor 
wielu artykułów naukowych dotyczących zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, w tym oceny klinicznej  
i instrumentalnej układu przedsionkowego. 

mgr Magdalena Janc – fizjoterapeuta, pracuje w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 
Specjalizuje się w usprawnianiu zaburzeń okolicy około krtaniowej oraz układu równowagi. Ukończyła liczne kursy i 
szkolenia m.in. Zintegrowane Metody Terapeutyczne, PNF, Kinesiotaping. Prowadzi badania naukowe  
o tematyce psychogennego wpływu na zaburzenia motoryczne.  

Punkty edukacyjne: Uczestnictwo upoważniać będzie do otrzymania 8 pkt edukacyjnych przyznanych przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi. 

Biuro organizacyjne: Mediton s.c., ul. Sienkiewicza 101/109 l. 115. 90-301 Łódź, tel. (42) 636-35-18,  
e-mail: mediton2@mediton.pl; www.mediton.pl 

 

 



   

 

Tematy wykładów i ćwiczeń: 

 Wykład: Podstawy badań VNG i vHIT, prof. Ewa Zamysłowska - Szmytke   09:00- 10:30  

 Przerwa           10:30  - 10:45 

 Wykład: Podstawy badań posturografii,  mgr Magdalena Janc     10:45 - 11:45   

 Ćwiczenia: Omawianie przypadków klinicznych, prof. Ewa Zamysłowska - Szmytke   12:00 – 13:30  

 Prezentacja firmy Videomed - Urządzenia do kompleksowej diagnostyki  narządu równowagi  
                                                                                                                                                              13:30 - 13:40 

 Przerwa           13:40 - 14:00 

       Ćwiczenia: Omawianie przypadków klinicznych, prof. Ewa Zamysłowska - Szmytke   14:00 -16:00  

 

Informacje dla uczestników: 

By uczestniczyć w kursie konieczny jest: 

 Dostęp do Internetu 
 Sprawny mikrofon i, w miarę możliwości, kamera. 

Po opłaceniu szkolenia, uczestnicy otrzymują zaproszenie mailowe wraz z linkiem do szkolenia on-line.  

Certyfikaty  i materiały szkoleniowe przesyłamy mailowo w formie PDF. 

 

 

 
 


