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problematyką  diagnozy, leczenia oraz rehabilitacją osób z zabu-
rzeniami słuchu. Konferencja naukowa stała się również okazją do 
wspólnego świętowania 50-lecia istnienia Oddziału Otorynolaryn-

11 stycznia 2019 roku Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Stanisława Pigonia w Krośnie zgromadziła ponad 200 spe-
cjalistów: lekarzy, logopedów i fizjoterapeutów, zainteresowanych 

Sprawozdanie z konferencji naukowo-
szkoleniowej „Współczesne metody diagnozy, 
leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami 
słuchu” zorganizowanej z okazji 50-lecia 
Oddziału Otorynolaryngologicznego w Krośnie
Summary of the scientific/educational conference titled 
„State-of-the-art methods of diagnosis, treatment, and 
rehabilitation of patients with hearing disorders” held on the 
occasion of the 50th anniversary of the Otorhinolaryngology 
Department in Krosno

Piotr Jurczak1,3,4, Katarzyna Ita Bieńkowska2,4, Joanna Wrońska1, Alicja Miller1, Paweł Rygiel1, Honorata Urbanek1, 
Łukasz Rolniak1, Anna Kowalczyk-Najbar1, Bartosz Balcewicz1, Marzena Głowińska3,4, Katarzyna Skrobek-Chmurska3, 
Izabela Kowalik3, Dominika Such3, Ilona Bara3

1Oddział Otorynolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej  
2Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
3Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie; Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy  
4Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie

Article history:  Received: 15.03.2019 Accepted: 17.05.2019 Published: 23.05.2019

StreSzczenie:    11 stycznia 2019 roku w Krośnie ponad 200 specjalistów – lekarzy, logopedów i fizjoterapeutów – debatowało nad problema-
mi diagnozy, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu. Konferencja odbyła się w celu uczczenia 50-lecia istnie-
nia Oddziału Otorynolaryngologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie. Debatowano 
jednak nie tylko na tematy dotyczące historii, lecz przede wszystkim przyszłości. Wskazano na konieczność kontynuowania 
tradycji interdyscyplinarnych oddziaływań w obrębie leczenia audiologicznego pacjentów z uszkodzeniami słuchu.

Słowa kluczowe:  audiologia, choroby genetyczne, fizjoterapia, logopedia, niedosłuch, otoemisja akustyczna

abStract:   On January 11, 2019, more than 200 specialists, including physicians, speech therapists, and physiotherapists, gathered in 
Krosno for a discussion on current problems in diagnosis, treatment, and rehabilitation of patients with hearing disorders. 
The Conference was held to mark the 50th Anniversary of the establishment of the Otorhinolaryngology Department at the 
John Paul II Subcarpathian Regional Hospital in Krosno. However, it was the future rather than history that became the main 
focus of the discussion. The need to continue the tradition of interdisciplinary approach to audiological treatment of patients 
with hearing disorders was highlighted.
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radnia Audiologiczna, Centrum Diagnostyki, Rehabilitacji Zabu-
rzeń Słuchu, Głosu i Mowy, Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna 
i Poradnia Logopedyczna.

Część naukową całodziennej konferencji podzielono na dwie se-
sje wykładowe i jedna praktyczną, w której odbyło się 12 warszta-
tów adresowanych głównie do logopedów, rehabilitantów mowy 
i fizjoterapeutów.

Pierwsza część rozpocząła się wykładem prof. dr hab. n. med. Ka-
zimierza Niemczyka, Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngo-
logii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), który 
w swoim wystąpieniu omówił współczesne trendy i perspektywy 
w chirurgii ucha środkowego. Przedstawił w nim między innymi 
nowatorskie rozwiązania monitorowania efektu poprawy słuchu 
w czasie operacji tympanoplastycznych.

W kolejnym wykładzie prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień, eme-
rytowany Kierownik Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Nowotwo-
rów Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 
oraz emerytowany Profesor Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przybliżył ze-
branym uczestnikom w plastyczny, przemawiający do wyobraźni 
sposób, zjawisko otoemisji akustycznej (OAE) z perspektywy 40 lat 
– od pierwszej publikacji dotyczącej tego fenomenu fizjologiczne-
go (Devid Kemp, 1968) aż do współczesnego stanu wiedzy. 

Dalszą część obrad zdominowały tematy związane z leczeniem dzie-
ci zagrożonych uszkodzeniami słuchu. Wykład prof. dr hab. Lidii 
Zawadzkiej-Głos, Kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej 
WUM dotyczył współczesnych zaleceń amerykańskich obejmują-
cych  rozpoznawanie i leczenie wysiękowego zapalenia ucha u dzie-
ci (OMS) (American Academy of Otolaryngology-Head and Neck 
Surgery Foundation, American Academy of Pediatrics i American 
Academy of Family Physicians). Z perspektywy uczestniczących 
w konferencji, zarówno lekarzy, jak i terapeutów, profesor Zawadz-
ka-Głos zwróciła uwagę na znaczenie edukacji rodziców dzieci 
z OMS w zakresie naturalnego przebiegu choroby, potrzeby syste-
matycznych badań oraz możliwego wpływu  obustronnego OMS 
i udokumentowanego niedosłuchu na rozwój mowy u dziecka. 

Aktualny stan wiedzy dotyczący neuropatii słuchowej omówiła 
dr hab. n. med. Magdalena Lachowska z Ośrodka Implantów Śli-
makowych i Pniowych Kliniki Otolaryngologii WUM. Zagadnie-
nie to budzi w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej liczne wąt-
pliwości. Po przedstawieniu słuchaczom wytycznych dotyczących 
oceny funkcji ślimaka i kolejnych neuronów drogi słuchowej au-
torka podkreśliła znaczenie oceny behawioralnej. 

Prelegentka, będąca  ekspertem w zakresie prezentowanego tematu, 
położyła nacisk na czynniki warunkujące efektywność terapii, takie 
jak: wiek w momencie diagnozowania, skuteczność protezowania 
i jego monitorowania przez systematycznie powtarzane badania 
behawioralne oraz zaangażowanie rodziny w procesie rehabilita-
cji. Co szczególnie istotne dla zgromadzonych na sali specjalistów, 
zajmujących się terapią tej grupy chorych, dr Lachowska podkre-
śliła wartość wsparcia wzrokowego podczas słuchania oraz stałe 
używanie systemów wspomagających słyszenie mowy. 

gologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana 
Pawła II w Krośnie i uhonorowania dr. n. med. Kazimierza Obary, 
wieloletniego ordynatora tego Oddziału. Obok Oddziału Otory-
nolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej, który świętował 
jubileusz. Organizatorami konferencji były: Centrum Diagnostyki, 
Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy w Kro-
śnie oraz Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Otoryno-
laryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W obecności przedstawi-
cieli władz: Województwa Podkarpackiego, Miasta Krosna oraz 
organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą pacjentom 
z zaburzeniami słuchu i mowy,  Dyrektor szpitala Piotr Czerwiński 
wręczył dr. n. med. Kazimierzowi Obarze – założycielowi Oddziału 
Otorynolaryngologicznego – „Złoty laur” za szczególne zasługi dla 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Kro-
śnie. Szkoda, że z powodów zdrowotnych dostojny jubilat niemal 
w ostatniej chwili odwołał swoją obecność i  w imieniu 96- letniego 
ojca „Złoty Laur” odebrał syn Ludwik, również lekarz. 

Nad całym przebiegiem konferencji czuwał dr Piotr Jurczak, spe-
cjalista otolaryngologii oraz audiologii i foniatrii, będący Zastępcą  
Dyrektora ds. Lecznictwa krośnieńskiego szpitala i jednocześnie 
Kierownikiem Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Za-
burzeń Słuchu, Głosu i Mowy w Krośnie. Część naukową obrad  
poprzedziło wystąpienie lek. Alicji Miller, która przedstawiła hi-
storię krośnieńskiego Szpitala, w tym Oddziału Otolaryngologii 
i znaczącej roli jaką w jego rozwoju  odegrał  dr n. med. Kazimierz 
Obara – jego długoletni ordynator.  

Przytaczając kilka zaledwie fragmentów referatu, warto pamiętać 
że: (…) historia szpitalnictwa w Krośnie sięga XV wieku. Wówczas 
Królewskie Wolne Miasto Krosno posiadało 3 szpitale przy kościo-
łach: Św. Ducha, Farnym oraz o.o. Franciszkanów. Po wielu stuleciach 
burzliwej historii miasta: (…) 27 grudnia 1898 roku przedstawiciele 
Krośnieńskiej Rady Powiatowej, Rady Królewskiego Wolnego Mia-
sta Krosna oraz Towarzystwa Zaliczkowego spisali akt fundacyjny 
budowy szpitala. Wiosną 1901 roku wykończono parterowy budy-
nek krośnieńskiego szpitala, który w sierpniu tego roku rozpoczął 
działalność. Szpital stopniowo rozrastał się, powstały nowe budyn-
ki, a w nich nowe oddziały. Początek szpitalnej otolaryngologii roz-
poczyna się kiedy: (…) w roku 1956 na oddziałach wewnętrznym, 
chirurgicznym i zakaźnym wydzielono łóżka dla pionu laryngolo-
gicznego prowadzonego początkowo przez dr Janinę Starzykową. 
W 1964 r. oddział ORL w szpitalu krośnieńskim obejmuje dr n. med. 
Kazimierz Obara i prowadzi go aż do 1991 r. Zorganizował on od-
dział, zadbał o jego wyposażenie oraz wprowadził nowatorskie jak 
na ówczesne czasy metody operacyjne. Doktor  Obara w czasie swo-
jej pracy zawodowej dał się poznać nie tylko jako świetny operator, 
ale także jako lekarz o szerokich horyzontach wiedzy medycznej 
i humanistycznej. W pracy był bardzo ciepłym człowiekiem, który 
starał się stworzyć na oddziale rodzinną atmosferę. Od jego przej-
ścia na emeryturę oddziałem kierowali kolejno specjaliści otoryno-
laryngologii: Bolesław Rygiel, Joanna Wrońska i Tomasz Stapiński. 
Dzisiaj w nowej lokalizacji w  pawilonie H przy ul. Korczyńskiej 57 
znajduje się oddział, który liczy 24 łóżka, w tym 9 dziecięcych. Pra-
cuje w nim 8 lekarzy, w tym 2 rezydentów. Codziennie do dyspozycji 
oddziału jest sala operacyjna na Centralnym Bloku Operacyjnym. 
Ponadto w pionie laryngologicznym szpitala funkcjonują: Poradnia 
Otolaryngologiczna dla Dzieci i Dorosłych, Pracownia VNG i Po-
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i budowę aparatu artykulacyjnego oraz możliwe zaburzenia koro-
we i podkorowe sprzężone z niedosłuchem. 

Kolejno dr n. społ. Małgorzata Zaborniak-Sobczak, reprezentują-
ca Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Po-
radnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie, omówi-
ła procedury oraz rolę zarówno lekarza, jak i innych specjalistów 
w procesie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi 
na słabosłyszenie/niesłyszenie. Po raz drugi wystąpił dr n. med. 
Andrzej Senderski, który w nawiązaniu do pierwszego swojego wy-
kładu przybliżył zebranym słuchaczom metody terapii centralnych 
zaburzeń przetwarzania słuchowego ze szczególnym uwzględnie-
niem aparatury rehabilitacyjnej dostępnej w codziennej praktyce 
terapeutycznej. Tą sesję zakończył nadal dyskutowany, a wyda-
wałoby się zamknięty kilka lat temu, temat korzyści związanych 
z aspektami bilateralnej implantacji, co w przystępnej prezentacji 
przedstawił mgr inż. Marcin Talar, z firmy Medicus, prezentując 
obowiązujące w tym zakresie obecnie standardy.

W części popołudniowej ponad 120 osób uczestniczyło w warsz-
tatach praktycznych dotyczących różnych aspektów terapii po-
dejmowanej wobec osób z uszkodzeniami słuchu. Między innymi 
prof. Anna Zwierzchowska i dr Agata Krużyńska przeprowadziły 
szkolenie z zakresu zasad i sposobów monitorowania zdolności 
koordynacyjnych, Katarzyna Skrobek- Chmurska przybliżyła te-
mat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego na przykła-
dzie Platformy NeuroFlow oraz Platformy Badań Zmysłów, mgr 
inż. Marcin Talar zademonstrował współczesne trendy ustawień 
procesora mowy w implancie ślimakowym oraz  dr Katarzyna Ita 
Bieńkowska przeprowadziła warsztat dotyczący praktycznych 
aspektów diagnozowania terapii dysalii w odniesieniu do wady 
słuchu i nieprawidłowości anatomiczno-funkcjonalnych.

Ta interdyscyplinarna konferencja stanowiła doskonałą płasz-
czyznę do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat 
współczesnych metod diagnozy, leczenia i rehabilitacji osób z za-
burzeniami słuchu. Wszystkie poruszane kwestie uzupełniała cie-
kawa, otwarta dyskusja. Obrady i warsztaty uświadomiły nam, że 
nadal nie posiadamy pełnej wiedzy na tematy związane z fizjolo-
gią  słuchu, procesami słyszenia, przetwarzania, rozumienia a tym 
samym funkcji, jakie pełni mowa i jak należy optymalizować pro-
ces terapii oraz rehabilitacji. Pomimo iż w konferencji udział brały 
głównie osoby praktycznie na co dzień zajmujące się pacjentami 
z wadą słuchu, wachlarz poruszonych tematów pokazał, że feno-
meny komunikacji słuchowo-werbalnej nadal stanowią zagadkę, 
a słyszenie jako zjawisko nie tylko fizyczne, lecz w dużej mierze 
psychoakustyczne, które w powiązaniu z dokonującymi się zmia-
nami cywilizacyjnymi, wciąż jest wyzwaniem w procesie diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji.

Szczególny, niemal domowy klimat całej konferencji był nieprzy-
padkową pochodną faktu, że nie tylko słuchacze, ale większość 
wykładowców to ludzie związani rodzinnie lub bądź emocjonal-
nie z Podkarpaciem.

Kontynuacją tego tematu było wystąpienie Andrzeja Senderskie-
go z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM. Omówił on zagad-
nienia związane z etiologią i diagnostyką centralnego zaburzenia 
przetwarzania słuchowego u dzieci, akcentując, że nie ma jednego 
uniwersalnego testu przetwarzania słuchowego. Dopiero pakiet 
testów obejmujący zestawy słowne i testy akustyczne daje możli-
wość wykrycia zaburzeń centralnych (Central Auditory Processing 
Disorders – CAPD) i określenia ich podtypu pod kątem zaplano-
wania skutecznych działań terapeutycznych. Referent podkreślił 
również konieczność współpracy z neurologiem (wykonanie EEG, 
MRI) oraz rehabilitację ośrodkowych funkcji słuchowych, która 
powinna usprawniać jednocześnie procesy „wstępujące” i „zstę-
pujące”. Doktor Senderski zwrócił jednakże uwagę, że procedura 
rozpoznawania, klasyfikacja objawów oraz efekty terapii CAPD 
nadal wymagają zdobywania doświadczeń klinicznych na grupach 
pacjentów polskojęzycznych. 

Kolejny  wykład mgr Katarzyny Niepokój z Pracowni Genetyki 
Molekularnej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie dotyczył 
niedosłuchów genetycznie uwarunkowanych, w oparciu o ana-
lizę 80 rodzin – pacjentów krośnieńskiego ośrodka rehabilitacji 
zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Zaskakującym  dla części uczest-
ników mogło być wykazanie, jak często  niedosłuch genetycznie 
uwarunkowany ujawnił się u badanych pacjentów w późniejszym 
okresie życia i miał charakter postępujący. 

Na zakończenie sesji oddano głos młodym lekarzom pracującym 
w krośnieńskim Oddziale Otolaryngologicznym. Rezydenci od-
działu Anna Kowalczyk-Najbar i Bartosz Balcewicz przedstawili 
dwa dobrze udokumentowane przypadki kazuistyczne: pacjenta 
z Zespołem Turnera oraz współistniejącym nowotworem złośli-
wym w przestrzeni przygardłowej i przypadek trudnej drogi  dia-
gnostycznej zakończonej rozpoznaniem u  pacjenta nerwiaka kąta 
mostowo-móżdżkowego.   

Po krótkiej przerwie drugi cykl wykładów koncentrował się na 
współczesnych trendach w terapii osób z wadą słuchu i mowy. Ob-
rady otworzyła dr hab. Anna Zwierzchowska z Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, która na podstawie 
literatury i swoich  badań udowodniła konieczność stymulowania 
rozwoju motorycznego i narządu równowagi u dzieci z wadą słu-
chu. Prelegentka podkreśliła  konieczność świadomego stymulo-
wania rozwoju ruchowo-koordynacyjnego u dzieci z prelingwal-
nym uszkodzeniem słuchu po wszczepie implantu ślimakowego.

W kolejnym wykładzie w tej sesji dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkow-
ska wspólnie z: dr Agnieszką Woźniak, dr Izabelą Więcek-Pobor-
czyk, dr Dorotą Lipiec z Zakładu Logopedii i Lingwistyki Eduka-
cyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przedstawiły 
pracę, która dotyczyła problemów diagnozy i terapii wad wymowy 
wynikających z uszkodzenia słuchu (dyslalia audiogenna). Autor-
ki w swoim wystąpieniu podkreśliły: rozwój funkcji prymarnych 
mowy, ocenę stanu wymowy w odniesieniu do wieku biologicz-
nego i możliwości słyszenia w wolnym polu słuchowym, funkcje 
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