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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na Neurootologický a neurootochirurgický kurz organizovaný Otorinolaryngologickou klinikou 3. LFUK a FN Královské
Vinohrady za podpory společnosti WIDEX LINE, spol. s.r.o., autorizovaného distributora Interacoustics A/S, který se bude konat ve dnech 12. - 14. 11.
2018.
Plánovaná akce je cílená především na otorinolaryngology a neurology. Neurootologie prodělala v posledních letech zásadní vývoj. Jde především o
zavedení nových objektivních vyšetřovacích metod umožňujících detailní zhodnocení funkce vnitřního ucha a sluchově-rovnovážného nervu. Máme tak
v rukou nástroje, které nám pomáhají potvrdit klinicky stanovenou diagnózu a lépe zhodnotit stupeň dysfunkce i průběh léčby. Mění se i názory na
terapii jednotlivých onemocnění. Jde o pokroky ve farmakologické terapii, nové postupy ve vestibulární rehabilitaci i chirurgickou léčbu vybraných
onemocnění.
Cílem kurzu je osvojení teoretických znalostí a nácvik praktických dovedností moderně koncipované neurootologie. Mimo teoretické přednášky, které
komplexně zpracovávají jednotlivá témata, jsme připravili tréning speciálních přístrojových vyšetření „Hands on neurootology“, který povedou zkušení
čeští a zahraniční školitelé. Počet frekventantů kurzu je limitován, tak aby bylo možné dosáhnout maximální interakce mezi účastníky a školiteli.
V klinické části bude detailně diskutována problematika nejčastějších onemocnění v neurootologii. V posledním dni se zaměříme na terapii
jednotlivých onemocnění včetně plánovaného přenosu z operačního sálu s demonstrací vybraných neurootochirurgických zákroků v léčbě onemocnění
vestibulárního aparátu.

MUDr. Maja Stříteská a prim. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
za organizační výbor

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
odborný garant kongresu
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Pondělí 12. 11. 2018  (9:00-17:00)

Úvod do neurootologie
Anatomie a fyziologie rovnovážného ústrojí
Symptomatologie v neurootologii – co nás zajímá a 
jak se ptát

Možnosti klinického vyšetření v neurootologii
Vestibulo-okulární reflex a možnosti jeho vyšetření
Vestibulo-spinální a vestibulo-kolární reflexy a 
možnosti jejich vyšetření
Vyšetření centrální okulomotoriky
“Bedside vyšetření” – co můžeme vyšetřit na 
ambulanci/u lůžka, HINTS

Přístrojové vyšetření v neurootologii
Videofrenzel, Videonystagmografie, 
Videookulografie
Video Head Impulse Test
Vestibulárně evokované myogenní potenciály
Subjektivní vizuální vertikála
Rotační testy
Elektrofyziologické metody v neurootologii

Úterý 13. 11. 2018 (8:00-17:00)

“Hands on neurootology” – praktický nácvik 
vyšetření
Vyšetření nystagmu a okulomotoriky
Video Head Impulse Test
Vestibulárně evokované myogenní potenciály
Subjektivní vizuální vertikála

Nejčastější onemocnění v neurootologii
Vestibulární neuronitis, labyrintitis
BPPV
M. Ménière
Perilymfatická píštěl
Dehiscence horního semicirkulárního kanálku
Vestibulární paroxysmie
Vestibulární migréna
Jednostranná a oboustranná chronická 
vestibulární léze
Centrální vestibulární patologie
Non-vestibulární příčiny vertiga

Středa 14. 11. 2018  (8:00-17:00)

Terapie v neurootologii
Základy farmakoterapie v neurootologii
Intratympanální aplikace léků v neurootologii
Vestibulární rehabilitace
Chirurgie vertiga

Live surgery
(dle indikace: dekomprese endolymfatického vaku, 
plugging PSC, resurfacing/plugging SSC, 
vestibulární neurektomie, labyrintektomie)

Neurootologický a neurootochirurgický kurz

www.neurooto.cz
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Možnost registrace:
Registrace na kurz je možná jen elektronicky vyplněním formuláře dostupného na www.neurooto.cz

Registrační poplatek:
Časná registrace (do 12.10.2018 včetně) 4500,- Kč
Pozdní registrace (do 13.10.2018) 6000,-Kč
Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.

Termín a místo konání:
12. – 13. 11. 2018 Widex Line spol. s.r.o., Bohušovická 230/12, Praha 9

12.11.2018 - registrace: 8:00-8:45, odborný program: 9:00-17:00
13.11.2018 - odborný program: 8:00-17:00

14. 11. 2018             Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10
odborný program: 8:00-15:00

http://www.neurooto.cz/

