KURS SZKOLENIOWY

„Diagnostyka zawrotów głowy”
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
Termin: 13.06.2017
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.
W trakcie kursu zapewniamy przerwy kawowe i lunch.
Dla kogo przeznaczony jest kurs:
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy zainteresowanych tematyką oto-neurologii, audiologów, foniatrów,
laryngologów.
Cel kursu:

Celem kursu jest przedstawienie podstawowej, wielodyscyplinarnej wiedzy przydatnej we wstępnej
diagnostyce pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Praktyczne rozwiązania codziennych
problemów: O co dokładnie pytać pacjenta? Czego możemy się dowiedzieć z badania przedmiotowego?
Kiedy konieczna jest konsultacja neurologa a kiedy internisty? Które badania obrazowe mogą nam
pomóc? Jak możemy pomóc pacjentowi? Jak należy leczyć położeniowe zawroty głowy, które są
najliczniejszą przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarza?
Program kursu obejmuje również praktyczną naukę badania pacjenta pod kierunkiem oto-neurologa,
neurologa oraz fizjoterapeuty.
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.
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 n. med. Marek Juszczak - specjalista neurolog, zatrudniony na oddziale udarowym oraz przyszpitalnej poradni
neurologicznej szpitala im. Kopernika w Łodzi.
Mgr Magdalena Janc - fizjoterapeuta, zatrudniona w Klinice Audiologii i Foniatrii IMP w projekcie związanym z
oceną i rehabilitacją zaburzeń równowagi.
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:
L.p.

Wykłady – Sala A

Prowadzący

Godziny

Patofizjologia i diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi.
•
1
•
•

Podział zawrotów głowy, omówienie głównych
przyczyn, znaczenia wywiadu, podstawowych
testów diagnostycznych.
Różnicowanie zawrotów ośrodkowych i
obwodowych.
Zawroty psychogenne.

dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke

10:00- 11:30

11:30 -11:40

Przerwa na kawę
Znaczenie badania laryngologicznego w diagnostyce
zawrotów głowy.
2

•

Wywiad, badanie słuchu, audiometria
impedancyjna, tonalna.

prof. Mariola Śliwińska-Kowalska

11:40-12:25

dr Marek Juszczak

12:25-13:10

Znaczenie badania neurologicznego w diagnostyce
zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
3

•
•
•

Wywiad w kierunku zawrotów pochodzenia
ośrodkowego.
Migrena.
Kiedy i jakie badania obrazowe?

Przerwa obiadowa

13:10 – 13:30

ĆWICZENIA – sala A i B
podział uczestników na dwie grupy

4

Badanie przyłóżkowe osoby z zawrotami głowy.
Manewry diagnostyczne i repozycyjne
w położeniowych zawrotach głowy.

Prowadzący

dr hab. med. Ewa ZamysłowskaSzmytke - sala A

5

6

Podsumowanie.

13:30-15:00

15:00 – 15:10

Przerwa na kawę
Badanie neurologiczne: testy przydatne w ocenie osób z
zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi.
Ocena równowagi z punktu widzenia neurologa i
fizjoterapeuty.

Godziny

dr Marek Juszczak
15:10 – 16:40
mgr Magdalena Janc - sala B
dr hab. med. Ewa ZamysłowskaSzmytke
Obie grupy razem

W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe i przerwa obiadowa.

16:40 – 17:00

