
POZVÁNKA 
 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ  

Otologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP 

 
 pořádá 

 

OTOLOGICKÝ A OTONEUROLOGICKÝ KURZ  
 

Termín: 3. - 7. 3. 2014 
 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, 15006. Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, 

podlaží minus 1, posluchárna 

 
Program: 

 
Je rozložen do pěti dnů tak, aby se postupně probrala problematika otologie a otoneurologie od 
teoretických základů až k praktickému nácviku v rámci disekčního kurzu. Součástí kurzu budou 
přímé přenosy ze sálů, během nichž budou prezentovány jednotlivé operační techniky.  
 
Témata teoretické části:  

- Anatomie spánkové kosti 
- Zobrazovací metody v otologii 
- Rozdělení chirurgických  přístupů v otologii 
- Chirurgie zevního zvukovodu 
- Myringoplastika 
- Tympanoplastika  
- Stapedoplastika 
- Anatomie a fyziologie vestibulárního systému 
- Vyšetřovací algoritmus u pacientů se závratí 
- Chirurgická terapie u pacientů se závratí   
- Praktická část+nácvik polohování při BPPV 
- Tinnitus 
- SSHL 
- Kochleární implantace 
- Baha 
- Vestibulární schwannom 
- Transtemporální přístupy v řešení patologií spodiny lební 
- Patologie n.VII, chirurgie n.VII 
- Otogenní komplikace 

 
 

V rámci programu jednotlivých dnů bude prostor na neformální diskuze, účastníci si mohou připravit 
prezentace kazuistik, které mají zájem konzultovat.  



 
 
Součástí programu budou on-line přenosy ze sálů, kdy budou prezentovány tyto operace:  
- myringoplastika 
- sanační operace 
- tympanoplastika 
- kochleární implantace 
- Baha 
 
 
V průběhu přenosu z operačního sálu bude možná komunikace mezi účastníky kurzu a operatérem. 
Přenosy z operačních sálů vybavených špičkovou technikou budou zabezpečeny v HD kvalitě.   
 
 
V průběhu disekčního kurzu bude demonstrována anatomie spánkové kosti, prakticky provedena 
mastoidectomie, zadní tympanotomie, techniky ICWT a CWDT, kochleostomie, implantace elektrody 
kochleárního implantátu, implantace Baha.  
 
 
Akce bude honorována kredity ČLK.  
 
 
Jednací jazyk: čeština, angličtina 
 
 
 

Na Vaši účast se těší 
 

Jiří Skřivan, Jan Bouček, Zdeněk Čada, za organizátory  

 

Jan Betka, přednosta 

 

pracovníci operačních sálů a sekretariátu Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a 
FN v Motole  



 
Pokyny pro přihlášení účastníků: 

Počet účastníků je omezen počtem 60 na teoretickou část kurzu a 12 na teoretickou i praktickou 
část (disekce spánkové kosti). Přijetí do kurzu je podmíněno co možná nejrychlejším provedením 
úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned Vás o tom uvědomíme a 
Vaše peníze Vám převedeme zpět.  
K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a doklad o zaplacení kurzovného 
poplatku. Nejzazší termín k převodu je 3. 2. 2014. Každý přijatý účastník dostane e-mailem či 
poštou potvrzení o přijetí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poplatek za účast na kurzu 
 

 Teoretický kurz  4500 Kč 
 Disekční kurz  2000 Kč (pouze pro účastníky teoretické části) 

 
 
 
 

Poplatek zahrnuje: 
 účast na přednáškách, diskusích, live-surgery, společenské večeři, disekčním kurzu, 

občerstvení 
 
 
 
 

Poplatek nezahrnuje: 
Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně  

 
Ubytování: si zařizuje každý individuálně s možným využitím následujících kontaktů:  

 
 http://www.hotel-golf.cz, www.hotele.cz  (hotel Kavalír, Anděl apartmány) 
 www.hostel-klamovka.com, www.pensionrepy.cz/, www.hotelpetr.cz 
 
 

 
 

 
 


