PROGRAM WSTĘPNY

Czwartek 30.11.2017
sala A
godz. 15.00–16.30
NA POWITANIE ZAPROSZENIE DO STOŁU… SEKCYJNEGO
POKAZ CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ ZATOK PRZYNOSOWYCH NA PREPARACIE
ANATOMICZNYM
prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
godz. 16.30–18.30
PRACTICAL WORKSHOP
Inverted papilloma: my experience
prof. Philippe Eloy (Belgium)

sala C
godz. 16.00–18.00
LEKCJA RADIOLOGII RYNOLOGICZNEJ
Moderator: prof. Agnieszka Trojanowska (Lublin)
Anatomia TK zatok przynosowych – najważniejsze elementy dla klinicysty
Chirurgia otwarta i endoskopowa – kluczowe informacje zawarte w badaniach obrazowych
Jak oceniać zapalenie i polipy?
Grzybica zatok przynosowych

Chronic Rhinosinusitis – personal approach
prof. Robert C. Kern (USA)

Nowotwory złośliwe zatok przynosowych – naciek kości, oczodołu i opony twardej
Powikłania pooperacyjne oraz badania kontrolne

sala B
godz. 16.00–18.00
SYMPOZJUM: BÓLE GŁOWY
Moderator: dr med. Marcin Straburzyński (Warszawa)

sala D
godz. 15.30–18.00
TEMATY WOLNE

Pierwotne bóle głowy
dr hab. med. Izabela Domitrz (Warszawa)
Terapia bólu głowy
dr med. Małgorzata Malec-Milewska (Warszawa)
Rozpoznanie: Bóle głowy – konsultacja laryngologiczna
dr med. Eliza Brożek-Mądry (Warszawa),
dr med. Marcin Straburzyński (Warszawa)
Rozpoznanie: Bóle głowy – konsultacja lekarza rodzinnego
dr med. Marcin Straburzyński (Warszawa),
dr med. Eliza Brożek-Mądry (Warszawa)

Piątek 01.12.2017
sala A
godz. 8.00–8.15 (tłumaczenie)
POWITANIE – prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
godz. 8.15–9.00
WYKŁAD INAUGURACYJNY / KEYNOTE LECTURE
The nose – form and function
Nos – kształt i funkcja
prof. Egbert H. Huizing (The Netherlands)
godz. 9.00–10.00
WYKŁADY NA ZAPROSZENIE / INVITED LECTURES
Genetics / Biologics of CRS
Genetyka / Biologia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
prof. Robert C. Kern (USA)
Uncontrolled rhinitis and rhinosinusitis, where do we stand?
Nie poddające się leczeniu zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych,
gdzie jesteśmy?
prof. Phillipe Eloy (Belgium)
godz. 10.30–12.30
ROUND TABLE: CHRONIC RHINOSINUSITIS – PERSONALIZED DIAGNOSIS
AND TREATMENT
Okrągły stół: Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – personalizacja
diagnostyki i leczenia
Moderators: prof. Robert C. Kern (USA),
dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
Panelists:
prof. Phillipe Eloy
prof. Maciej Misiołek
dr hab. med. Paweł Burduk
dr Sean Carrie
dr Peter Andrews
dr Shahzada K. Ahmed
godz. 12.30–12.45
SPONSORED LECTURE
Balloon sinuplasty Indian experience and clinical outcomes of balloon sinus
dilation in CRS patients
prof. Sanjiv Badhwar (India)

godz. 13.30–15.30
BRITISH RHINOLOGY: A VISIT TO POLAND – part I
Brytyjscy rynolodzy z wizytą w Polsce – część I
Moderator: dr Claire Hopkins
CRS – prevention, diagnostics and medical management
PZZP – zapobieganie, diagnostyka i leczenie zachowawcze
dr Claire Hopkins
Aspirin desensitisation for nasal polyps
Desensytyzacja w polipach związanych z astmą aspirynową
dr Shahzada K. Ahmed
Approaches to the frontal sinus
Dostępy do zatoki czołowej
dr Sean Carrie
Pearls and pitfalls in revision FESS
Klucze do sukcesu i pułapki w rewizjach zatok przynosowych
dr Claire Hopkins
godz. 16.00–18.00
BRITISH RHINOLOGY: A VISIT TO POLAND – part II
Brytyjscy rynolodzy z wizytą w Polsce – część II
Moderator: dr Sean Carrie
Nasal septal perforation repair
Operacje perforacji przegrody nosa
dr Peter Andrews
Balloon dilatation of the Eustachian tube
Balonoplastyka trąbki słuchowej
dr James Tysome
Role of IGS and Balloons in Sinus Surgery
Rola Systemu Nawigacji Obrazem i balonoplastyki w chirurgii zatok przynosowych
dr Claire Hopkins
Sinonasal tumours
Guzy nosa i zatok przynosowych
dr Sean Carrie

sala B
RHINOPLASTY MASTERCLASS
Moderator: dr Michał Krawczyński (Poland)

godz. 13.30–15.15
Session III
Surgery of the ageing face

godz. 8.30–10.15
Session I
Surgery of the nasal dorsum

What else can I do for the face?
dr med. Michał Krawczyński (Poland)

Nasal dorsum – stitch or leave it?
dr med. Michał Krawczyński (Poland)

Ways to improve the mid-face
dr José Carlos Neves (Portugal)

Profile rhinoplasty – achieving a natural result
dr José Carlos Neves (Portugal)

Facelift – planes, limitations and tips
prof. Jonathan Sykes (USA)

Is it just nasal hump reduction?
prof. Jonathan Sykes (USA)

godz. 15.30–17.00
Session IV
Round table: Functional rhinoplasty
Chair: dr med. Michał Krawczyński (Poland)

godz. 10.45–12.30
Session II
Surgery of the nasal tip

Panelists: prof. Jonathan Sykes (USA), dr José Carlos Neves (Portugal)
godz. 17.15–18.15
MEET THE MASTERS
prof. Egbert H. Huizing (The Netherlands)
Moderator: dr hab. med. Mariola Zagor (Poland)
SEPTOPLASTY – how it should be done?

Tip cartilages – friends or enemies?
dr med. Michał Krawczyński (Poland)
When so much depends on the lateral crura
dr José Carlos Neves (Portugal)
What makes a beautiful tip
prof. Jonathan Sykes (USA)

sala C
godz. 14.00–16.00
DROBNOUSTROJE – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Moderator: prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska (Bydgoszcz)

godz. 8.30–10.30
PEDIATRZY – LARYNGOLOGOM
TO JUŻ 10 LAT RAZEM
Moderator: prof. Marek Kulus (Warszawa)

Mikrobiom człowieka – znaczenie w zdrowiu i chorobach
prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska (Bydgoszcz)

Czy stosować mukolityki?
prof. Marek Kulus (Warszawa)

Kiedy wynik badania mikrobiologicznego jest przydatny w doborze antybiotykoterapii?
dr med. Agnieszka Mikucka (Bydgoszcz)

Fenotypy nieżytu nosa – ile ich jest?
dr med. Anna Zawadzka-Krajewska (Warszawa)

Wirusowe zakażenia układu oddechowego – czy wiemy już wszystko?
dr med. Alicja Sękowska (Bydgoszcz)

Czy warto odczulać – swoiste immunoterapie alergenowe
dr med. Witold Bartosiewicz (Warszawa)
Zanim złapiesz za nóż. Immunologiczne postępowanie w przewlekłych, nawracających
chorobach górnych dróg oddechowych
dr hab. Wojciech Feleszko (Warszawa)
Zaburzenia snu u dzieci – czym różnią się od dorosłych?
dr Stanisław Bogusławski (Warszawa)

Antybiotyki – kiedy? jakie? jak długo?
dr med. Aleksander Deptuła (Bydgoszcz)
godz. 16.30–18.00
CZECH RHINOLOGY: A VISIT TO POLAND
Moderator: prof. Pavel Kominek
Lacrimal endonasal surgery – what can we do?
prof. Pavel Kominek, dr med. Petr Matoušek, dr med. Stanislav Červenka

godz. 11.00–13.00
O KRWOTOKACH Z NOSA
Moderator: prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź)
Odmienności budowy anatomicznej twarzoczaszki i przebiegu naczyń w aspekcie
krwotoków z nosa
prof. Michał Polguj (Łódź)
Zastosowanie technik endoskopowych w leczeniu krwotoków z nosa
dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz (Białystok)
Dostępy zewnątrznosowe w leczeniu krwotoków z nosa
prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź)

Rhinogenic orbital inflammation – what has changed over the past 50 years?
prof. Victor Chrobok, dr hab. Petr Čelakovsky, prof. Arnošt Pellant
Endoscopic orbital surgery
dr med. Petr Matoušek, prof. Pavel Komínek, prof. Radim Lipina
The relationship between nose, paranasal sinuses and chronic obstructive pulmonary
diseases
dr hab. Petr Čelakovsky, dr med. Vladimir Koblížek
sala D
godz. 16.30–17.30
WORKSHOP
Anatomical landmarks for safe and effective endoscopic sinus surgery
prof. Islam Herzallah (Saudi Arabia & Egypt)

Miejsce radiologii interwencyjnej u chorych z krwotokami z nosa
prof. Ludomir Stefańczyk (Łódź)

Sobota 02.12.2017
sala A
godz. 8.15–9.00
KEYNOTE LECTURE
Managing complications in endoscopic sinus surgery and skull base surgery
dr Shahzada K. Ahmed (UK)

godz. 14.00–17.00
SPŁYWANIE WYDZIELINY PO TYLNEJ ŚCIANIE GARDŁA
Jak spływało – tak spływa
Moderator: prof. Paweł Stręk (Kraków)

godz. 9.00–9.45
KEYNOTE LECTURE
Introduction to the skull base surgery
dr James Tysome (UK)

Rola neutrofilów i biofilmu bakteryjnego w patogenezie przewlekłych zakażeń górnych
dróg oddechowych
prof. Janusz Marcinkiewicz (Kraków)

godz. 9.45–10.30
RHINOLOGIC MISCELLANY
How to manage orbital complications of rhinosinusitis: an hour of case scenarios
prof. Islam Herzallah (Saudi Arabia & Egypt)
godz. 11.00–13.00
CO NOWEGO w ALERGOLOGII?
Moderator: prof. Lucyna Mastalerz (Kraków)
Co nowego w chorobie dróg oddechowych zaostrzonej przez aspirynę (AERD)?
prof. Lucyna Mastalerz (Kraków)
Alergia kontaktowa w nosie
prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka jako objaw z górnych dróg oddechowych
dr Katarzyna Tyrak (Kraków)
Współczesne podejście do diagnostyki i leczenia przewlekłego kaszlu
prof. Lucyna Mastalerz (Kraków)

Trudności w interpretacji wyników badań mikrobiologicznych materiału z górnych dróg
oddechowych
prof. Małgorzata Bulanda (Kraków)
Rola pepsyny w refluksie krtaniowo-gardłowym
prof. Antoni Krzeski, dr Katarzyna Stańska (Warszawa)
Co nowego w leczeniu choroby refluksowej przełyku
dr hab. Irena Ciecko-Michalska (Kraków)
Związki pomiędzy refluksem krtaniowo-gardłowym a zespołem kaszlowym górnych dróg
oddechowych
dr Andrzej Dymek (Strzelce Opolskie)
Farmakoterapia kataru zanosowego
dr Barbara Lorkowska-Zawicka (Kraków)

sala B
godz. 14.00–17.30
SLEEP APNEA AND SNORING FOR ENT SURGEONS
6th International Seminar – part II

godz. 8.30–9.00
Wykład na zaproszenie
Molekularne aspekty patofizjologii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
dr hab. med. Mariola Zagor (Warszawa)

OSAS SURGERY
PRACTICAL WORKSHOP
Moderators: prof. Karl Hörmann (Germany), dr Joachim Maurer (Germany)

godz. 9.00–13.00
CHRAPANIE I BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW
VI Międzynarodowe Seminarium – część I

Pathophysiology of upper airway obstruction in relation to upper airway surgery

godz. 9.00–11.00
Obturacyjny bezdech podczas snu – problem wybitnie niedoceniony
Moderator: prof. Paweł Górski (Łódź)

Advanced diagnostic procedures in snoring and obstructive sleep apnea
Modern treatment concepts in snoring and obstructive sleep apnea

Bezdech podczas snu – diagnoza, choroby towarzyszące, rokowanie
prof. Paweł Górski (Łódź)

How to treat your patient – individual cases – questions and answers

Diagnostyka i leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu w warunkach domowych
dr med. Maciej Król (Łódź)
Trudności w leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu
dr hab. med. Robert Pływaczewski (Warszawa)
godz. 11.30–13.00
Różne fenotypy obturacyjnego bezdechu podczas snu – jedno leczenie?
dr hab. med. Piotr Białasiewicz (Łódź)
Astma i POChP a OBS – zespół nakładania czy choroby współistniejące?
dr med. Adam Białas (Łódź)

sala C
godz. 8.15–9.00
prof. Ibrahim Çukurova (Turkey)
Septoplasty
Endoscopic dacryocystorhinostomy

godz. 11.00–13.00
RYNOLOGIA DZIECIĘCA
POSTĘPOWANIE W WADACH WRODZONYCH
Moderator: dr hab. med. Jarosław Szydłowski (Poznań)

godz. 9.00–10.30
BRITISH RHINOLOGY: A VISIT TO POLAND – part III
Moderator: dr Peter Andrews

Przepukliny przedniego dołu czaszki
prof. Marcin Roszkowski (Warszawa)
Przetoki i torbiele grzbietu nosa
dr hab. med. Bożena Skotnicka (Białystok)

Paediatric rhinology (include medical and surgical)
dr Sean Carrie

Niewykształcenie nozdrzy tylnych
dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

Paediatric septorhinoplasty
dr Peter Andrews

Deformacje czaszkowo-twarzowe w złożonych wadach syndromicznych
dr med. Krzysztof Dowgierd (Olsztyn), prof. Dawid Larysz (Gliwice)

Paediatric skull base surgery
dr Shahzada K. Ahmed

godz. 14.00–16.30
RYNGOLOGIA DZIECIĘCA
TRUDNE PRZYPADKI – TRUDNE DECYZJE
Moderator: prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Białystok)
- prof. Anna Zakrzewska (Łódź)
- dr med. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz)
- dr hab. med. Jarosław Szydłowski (Poznań)
- dr hab. med. Bożena Skotnicka (Białystok)
- dr hab. med. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)

sala D
godz. 8.30–10.30
PATOMORFOLOGIA – CO NOWEGO U ŹRÓDEŁ?
Moderator: prof. Andrzej Marszałek (Poznań)

godz. 11.00–13.30
RAK TWARZY
Moderatorzy: prof. Maciej Misiołek (Zabrze), prof. Wojciech Golusiński (Poznań)

Czy można otrzymać „dobry” lub „zły” wynik patomorfologiczny?
prof. Renata Langfort (Poznań)

Epidemiologia raka twarzy
dr Mateusz Szewczyk (Poznań)

Diagnostyka różnicowa trudnych zmian
prof. Andrzej Marszałek (Poznań)

Diagnostyka raka twarzy:

Jak osiągnąć sukces diagnostyczno-terapeutyczny? (dwugłos kliniczno-patomorfologiczny)
dr hab. med. Paweł Burduk (Bydgoszcz) – klinicysta
dr Anna Kasperska (Bydgoszcz) – patolog
Przypadek, który pamiętam do dziś
prof. Maciej Misiołek (Zabrze)

• kliniczna – dr Ewa Majchrzak (Poznań)
• radiologiczna – dr Małgorzata Szpakowska (Poznań)
• histopatologiczna – prof. Andrzej Marszałek (Poznań)
Co bierzemy pod uwagę przy ustalaniu leczenia spersonalizowanego u chorych
z rakiem twarzy?
prof. Wojciech Golusiński (Poznań)
Leczenie skojarzone raka twarzy:
• chirurgiczne – dr hab. med. Paweł Golusiński (Poznań)
dr med. Jakub Pazdrowski (Poznań)
• radiochemioterapia – dr med. Joanna Kaźmierska (Poznań)
• rehabilitacja chorych z rakiem twarzy – dr hab. Sławomir Marszałek (Poznań)

