© Nowa Audiofonologia® 3(3), 2014: 51
Z kraju i ze świata

Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy
i Szyi, 16–17.05.2014 r., Katowice
Bartosz Trzaskowski
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej,
Warszawa/Kajetany
Adres autora: Bartosz Trzaskowski, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej,
ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.trzaskowski@ifps.org.pl
W dniu poprzedzającym rozpoczęcie konferencji, zorganizowanej przez Katedrę i Klinikę Laryngologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz sekcje Towarzystwa, odbyły się walne zebrania Sekcji Audiologicznej
i Sekcji Foniatrycznej PTORL. Przewodniczący obu sekcji
– prof. Henryk Skarżyński oraz prof. Bożena Wiskirska-Woźnica przedstawili sprawozdania z działalności. Na drodze głosowania wybrano nowy skład zarządów. Przewodniczącą zarządu Sekcji Audiologicznej została dr hab. n. med.
Agata Szkiełkowska, sekretarzem – dr n. med. Michał Karlik, skarbnikiem – prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski,
a członkami zarządu: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński i prof. dr hab. n. med. Wiesław Sułkowski. Przewodniczącą Sekcji Foniatrycznej została prof. dr hab. n. med. Alicja Sekuła, sekretarzem – dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz,
a członkami zarządu tej sekcji: prof. dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica oraz dr n. med. Beata Miaśkiewicz.
Uczestników konferencji powitał dr hab. n. med. Jarosław
Markowski – przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego. Następnie Laury Śląskiej Laryngologii wręczono prof. dr. hab. n. med. Antoniemu Pruszewiczowi oraz
prof. dr. hab. n. med. Andrzejowi Obrębowskiemu. Część
naukową konferencji rozpoczęły wykłady inauguracyjne
wygłoszone przez wybitne autorytety w dziedzinie audiologii i foniatrii. Profesor Mariola Śliwińska-Kowalska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, przedstawiła wykład dotyczący uszkodzeń słuchu jako problemu
cywilizacyjnego. Profesor Henryk Skarżyński, Konsultant
Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii, zaprezentował
i scharakteryzował nowoczesne technologie wspomagające
słuch. Profesor Bożena Wiskirska-Woźnica wygłosiła wykład pt. „Czy foniatria i audiologia stanowią nierozerwalną
całość?”, a prof. Witold Szyfter w wykładzie „Quo vadis laryngologia?” omówił rolę nowoczesnych technik terapeutycznych w laryngologii. Sesję wykładów inauguracyjnych

zamknął prof. Kazimierz Niemczyk wystąpieniem na temat
klinicznego zastosowania metod dopplerowskiej wibrometrii laserowej do pomiarów drgań kosteczek słuchowych.
Prezentowane podczas konferencji wystąpienia zostały
zgrupowane w czternaście sesji tematycznych z zakresu audiologii, foniatrii, logopedii oraz szumów usznych
i zawrotów głowy. Organizatorzy zorganizowali ponadto specjalną sesję szkoleniową przeznaczoną dla lekarzy
w trakcie specjalizacji w dziedzinie audiologii i foniatrii.
Odbyła się także sesja historyczna – panel poświęcony pamięci dr. hab. n. med. Jerzego Kuźniarza. Podczas konferencji przedstawiono 73 doniesienia ustne i 29 plakatów.
Prezentowane prace poruszały wiele różnorodnych tematów i nie ograniczały się wyłącznie do zagadnień ściśle związanych z audiologią czy foniatrią, a liczne pytania
i ożywione dyskusje po prezentacjach i przy plakatach
odzwierciedlały zainteresowanie przedstawianymi doniesieniami. Streszczenia prac z konferencji zostały opublikowane w majowym wydaniu czasopisma „Nowa Audiofonologia” (tom 3, numer 2).
W konferencji w Katowicach udział wzięli między innymi
lekarze laryngolodzy, otolaryngolodzy, otochirurdzy, rehabilitanci mowy i słuchu, audiolodzy, inżynierowie medyczni i technicy. Dzięki uprzejmości organizatorów, możliwość
przedstawienia swoich prac mieli także studenci kierunku Logopedia z Audiologią prowadzonego przez Zakład
Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Tradycyjnie konferencji towarzyszyła także ekspozycja producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego. Następna, jubileuszowa konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL –ChGiSz odbędzie się w dniach
28–30 maja 2015 r. w Bydgoszczy.
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