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Tematy konferencji 

• implanty słuchowe u dzieci 
• operacje rekonstrukcyjne ucha 
• otoskleroza u dzieci
• nowoczesne metody operacji migdałków podniebiennych i gardłowego
• choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych u dzieci
• sposób postępowania w przypadku trudności podczas adenotomii i tonsillotomii
• drenaż wentylacyjny – kiedy i jak wykonać
• choroby genetyczne w otolaryngologii
• varia
• nowe nieinwazyjne rozwiązania na niedosłuch przewodzeniowy u dzieci – ADHEAR Medel
• aparaty słuchowe dedykowane dzieciom
• nowości w aparatach słuchowych 
• badania ABR bez konieczności znieczulenia
• ABR dla początkujących
• ABR dla zaawansowanych
• OAE dla początkujących
• OAE dla zaawansowanych
• podstawowe badania audiologiczne – co powinien wiedzieć każdy otolaryngolog
• fMRI – gadżet czy narzędzie w diagnostyce otolaryngologicznej

i inne

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa  
w XLI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Problemy otorynolaryngologii dziecięcej  
w codziennej praktyce, która odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2018 roku. Spotkanie, które przez wiele 
lat organizowane było w Lublinie, po raz pierwszy odbędzie się w Kajetanach.

Tegoroczna konferencja, to nie tylko nowe miejsce, ale przede wszystkim rozszerzona formuła. Poprzez 
udział w konferencji będą Państwo uczestniczyli w wielu wykładach, warsztatach, a przede wszystkim  
w operacjach otorynolaryngologii dziecięcej, które będą wykonywane przez grono najlepszych  
specjalistów i przekazywane na żywo do sal konferencyjnych.

Wierzę w to, że nasza gościnność uczyni tegoroczne spotkanie wyjątkowym, a bogaty program naukowy 
przełoży się na wykorzystanie wiedzy zdobytej w Kajetanach w Państwa codziennej praktyce lekarskiej.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. 
Henryk Skarżyński



Program konferencji

Opłata rejestracyjna
Opłata rejestracyjna 

dla Członków Polskiego Towarzystwa 
Otolaryngologów Dziecięcych

do 10.08.2018 420,00 PLN 350,00 PLN

do 01.10.2018 490,00 PLN 390,00 PLN

do 29.10.2018 640,00 PLN 590,00 PLN

od 30.10.2018 740,00 PLN 740,00 PLN

Kolacja towarzyska 120,00 PLN 120,00 PLN

XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce

18.11.2018  
(niedziela)

19.11.2018  
(poniedziałek)

20.11.2018  
(wtorek)

08:00
Wykłady Warsztaty Operacje Warsztaty09:00

10:00
10:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa

11:00
Wykłady Warsztaty Operacje Warsztaty12:00

12:30
13:00 Lunch Lunch

14:00
Warsztaty Wykłady Warsztaty Operacje15:00

16:00
16:30 Przerwa kawowa

17:00
Welcome
reception

Wykłady Warsztaty
18:00
19:00 Kolacja towarzyska

Miejsce konferencji 

Hotel Park Kajetany***
ul. Mokra 7, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 463 54 00
email: recepcja@parkkajetany.pl

www.parkkajetany.pl
www.facebook.com/parkkajetany
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