
III. Brněnský ORL den
13. února 2015
Dvorana Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno sledujte

www.symma.cz/orl

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU  
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
přednosta: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Konference je pořádána pod záštitou 
České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na „III. Brněnský ORL den“, pořádaný brněnskou ORL klinikou a Českou společností pro otorinolaryngologii a chirurgii 
hlavy a krku. 

Hlavním tématem odborného programu je tentokrát diagnostika a léčba tumorů slinných žláz. Program byl sestaven z vyžádaných přednášek 
s cílem poskytnout ucelené a přehledné informace o zmíněné problematice a s důrazem na praktickou prezentaci zajímavých případů. Snahou 
pořadatelů je navázat na předchozí úspěšné ročníky a uspořádat odbornou akci, která bude přínosná nejen pro lékaře pracující v nemocnici, ale 
rovněž pro ambulantní specialisty.

Doufáme, že Vás magické datum „pátek třináctého“ neodradí, že tato akce bude vítanou příležitostí k vzájemnému setkání a přispěje k navázání 
a upevnění přátelských vztahů.

Jménem všech pořadatelů se těšíme na setkání s Vámi,

       za organizační výbor konference   Břetislav Gál

Organizační výbor
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
prim. MUDr. J. Hložek
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Pod záštitou
MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC  
ředitele Fakultní nemocnice u sv Anny v Brně



Odborný program
15.00 – 16.00 hod Registrace

16.00 – 17.15 hod I. přednáškový blok

Oficiální zahájení  prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

Novinky z diagnostiky a predikce prognózy salivárních karcinomů prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Šiklův ústav patologie, FN Plzeň

Taktika chirurgické léčby parotických tumorů  prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc., Otolaryngologická klinika, FN Olomouc

Technika a komplikace parotidektomie MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Brno 

Sialoendoskopie v diagnostice  a léčbě obstrukční choroby slinných žláz MUDr. Jan Rotnágl, prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc., Otolaryngologická klinika, ÚVN Praha

17.15 – 17.45 hod Coffee break

17.45 – 19.00 hod Přednáškový blok II.

Význam  zobrazovacích metod v diagnostice tumorů příušní žlázy MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., Oddělení otorinolaryngologie, FN Brno

Specifika onemocnění slinných žláz u dětí prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Klinika dětské otorinolaryngologie, FN Brno

Implantabilní systémy pro kompenzaci těžkých sluchových vad  MUDr. Tomáš Talach, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Brno 

Koncepce péče  o pacienty s poruchami spánku na  brněnské ORL klinice MUDr. Jan Hanák, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny, Brno 

19.00 – 24.00 hod Společenský večer: raut, hudební produkce kyjovské cimbálové muziky Dukát, diskotéka



Všeobecné informace
Termín 13. února 2014

Místo konání Dvorana Rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno
 Budova Rektorátu VUT byla postavena v letech 1901 až 1903 a rekonstruována v roce 1999. Její průčelí je zařazeno do evidence 

seznamu nemovitých kulturních památek. Stavba je chráněna jako jedna z nejvýraznějších a nejčistších novobarokních 
monumentálních  architektur v Brně.

Registrace  On-line registrační formulář najdete na www.symma.cz/orl

Registrační poplatky Lékaři Kč 400,- vč. 21 % DPH 

 NLZP Kč 250,- vč. 21 % DPH

 /V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu konference, vstupenka na společenský večer, 
konferenční materiály a DPH./  
Registrační poplatek se hradí v hotovosti u registrace oproti zjednodušenému daňovému dokladu.

Certifikáty  Konference bude ohodnocena kredity ČLK a Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků ČR dle platných 
předpisů. Certifikáty se budou vydávat registrující osoby po ukončení konference.

Parkování Parkování je možné přímo před budovou Rektorátu VUT na Antonínské 1. Další možností je parkování na Smetanově ulici, 
případně v podzemních garážích hotelu Slovan či v parkovacím domě Rozmarýn (http://www.parkovani-brno-centrum.cz/)

Ubytování zajistí organizátor akce (SYMMA, spol. s r.o., Aleš Martínek, e-mail: a.martinek@symma.cz)


