
   

 

KURS SZKOLENIOWY 

„Ocena narządu słuchu i równowagi dla potrzeb medycyny pracy ” 

pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego 

Termin:  12.04.2019  

Miejsce: Instytut Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź  

Czas trwania: 10.00 – 17.00 (8 godzin dydaktycznych) 

Koszt uczestnictwa: 400 zł  

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w kursie. 

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Kurs przeznaczony jest dla audiologów, foniatrów, laryngologów, lekarzy medycyny pracy. 

Kierownik naukowy kursu:  

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska  

Prowadzący: 

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – kierownik Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy  

w Łodzi; kierownik Centrum Doskonałości w zakresie profilaktyki zawodowych uszkodzeń słuchu. Specjalista  

w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii. Redaktor 

naczelny czasopisma „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny”. Autor i współautor wielu monografii i rozdziałów 

dotyczących zawodowych uszkodzeń słuchu. Ponad 20-letnie doświadczenie kliniczne w zakresie profilaktyki, 

diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób zawodowych. 

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. 

Limit uczestników: 40 osób 

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: 

W trakcie szkolenia zapewniamy przerwę kawową i lunch. 

 

L.p. Zagadnienia Prowadzący Godziny 

1 

 
Wprowadzenie  

aspekty epidemiologiczne zaburzeń słuchu i 
równowagi, ocena narażenia na hałas 

 

prof. Mariola Śliwińska-Kowalska 10:00- 10:30 

2 
Metody oceny narządu słuchu; 

  
prof. Mariola Śliwińska-Kowalska 10:30-11:15 

3 

 
 

Metody oceny narządu równowagi 
 
 

prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke 11:15-12:00 

 
Przerwa kawowa 12:00 - 12:15 

4. 
Interpretacja wyników badań układu równowagi 

dla potrzeb medycyny pracy 
prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke 12:15-13:00 

5. 

 
Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem 
- patofizjologia, obraz kliniczny, orzekanie o 
chorobie zawodowej, uszkodzenie słuchu a 

stopień niepełnosprawności  

  
 

prof. Mariola Śliwińska-Kowalska 13:00-14:15 

 Przerwa obiadowa 14:15 – 14:45 

6. 
Praca w narażeniu na hałas 

- badania profilaktyczne słuchu 
 

prof. Mariola Śliwińska-Kowalska 14:45-15:30 

7. 

 
Kwalifikowanie do pracy na stanowiskach 

wymagających dobrej sprawności narządu słuchu i 
równowagi, w tym na wysokości, do pracy z bronią 

i w zawodzie kierowcy 
 
 

prof. Mariola Śliwińska-Kowalska 15:30-16:15 

9 Prezentacja przypadków 
prof. Mariola Śliwińska-Kowalska  
prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke 

16:15 – 16:45 

9 Seminarium, rozdanie dyplomów uczestnictwa 
prof. Mariola Śliwińska-Kowalska 
prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke 

16:45 – 17:00 


