
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc a LF UP 
 

pořádá 

KURZ CHIRURGIE PŘÍUŠNÍ ŽLÁZY 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

ORL klinika LF UP a FN v Olomouci navazuje na tradici dřívějších kurzů operativy nádorů příušní žlázy. 

Hlavní náplní kurzu bude komplexní klinická problematika těchto onemocnění, zahrnující moderní 

zobrazovací metody, pohled cytologa a histologa a v neposlední řadě chirurgickou taktiku u benigních 

a maligních tumorů. Přednášky budou doplněny o komentované přenosy z operačního sálu. Pozvání 

přijali renomovaní odborníci v této problematice. Součástí kurzu bude i disekce příušní žlázy a lícního 

nervu na kadaverech fixovaných v thymolu        (bez toxického fenolu a zápachu). Počet účastníků 

kurzu je omezen na 30. K vlastní disekci je připraveno 5 pracovních míst pro 10 frekventantů. 

Přihlášky proto prosím neodkládejte. Místa budou přidělena dle termínu přihlášky. 

Těšíme se na vaši účast, a věříme, že kromě zážitků odborných se potěšíte i krásami města Olomouce.   

Termín: 15. – 16. září 2016 

Místo  konání  kurzu:  ORL klinika LF UP a FN Olomouc, I.  P.  Pavlova  6,  775  

20, Tel. +420 588444186. 

Registrační poplatek činí 2000 Kč. Příplatek za praktickou disekci činí 3500 Kč. Poplatek zahrnuje 

odborný program, občerstvení a obědy, společenský večer, ochranný oděv pro disekci. 

Účastnický poplatek zasílejte na účet 154187971/0300. Do zprávy pro příjemce napište 

„Parotis2016“ a Vaše jméno. Zahraniční účastníci mohou platit až na místě po předchozí domluvě.  

Ubytování si zajišťují účastníci kurzu individuálně. 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Každému účastníkovi bude vystaven 

certifikát potvrzující účast. 

Všechny přihlášky posílejte elektronickou poštou na alena.vyroubalová@fnol.cz. Do přihlášky 

nezapomeňte uvést jméno, domovské pracoviště, email a telefon a zájem o praktickou disekci. 

 

 

 

  

mailto:alena.vyroubalová@fnol.cz


Předběžný program: 

Den 1:  7.30 - 12.00  Registrace 

8.00  -  8.10  Zahájení  

8.10  -  9.00  Přednášky 

9.00  -  13.00 Přenosy z operačních sálů 

13.00 - 14.00 Oběd 

14.00 - 15.30 Přenosy z operačních sálů 

15.30 - 16.00 Přednáška 

19.00 - ? Společenský večer      

 

Den 2: 8.00 - 8.30 Přednášky  

8.30 - 12.00  Přenosy z operačního sálu 

12.00 - 13.00 Diskuze  

13.00 - 14.00  Oběd  

14.10 - 17.00 Disekční kurz        

Uvedené časy se mohou změnit dle definitivního operačního programu.  

Přednášky: 
Betka J.  Diagnostika a chirurgická léčba nádorů příušní žlázy 

Heřman M.   Předoperační vyšetření u patologií příušní žlázy  

Kučerová L.   Aspirační cytologie u tumorů slinných žlaz 

Skálová A.     Histopatologický grading salivárních tumorů  

Pár I.              Chirurgická technika parotidektomie   

Chovanec M.  Technika sutury tvářového nervu 

Salzman R.    Komplikace parotidektomie a jejich řešení  

Stárek I.        Taktika chirurgické léčby parotických tumorů 

Chovanec M.  Management multifokálních recidiv pleomorfního adenomu 

Brož M.  Výsledky léčby benigních a maligních nádorů příušních žláz na ORL Olomouc 

Cincibuch J. Role radio- a chemoterapie v léčbě nádorů slinných žláz 

Salzman R.   Manuál disekce příušní žlázy 

 

Přednášky proběhnou operativně mezi bloky přenosů a na závěr operačního programu 

 
Možnosti ubytování:  
Hotel Clarion, Jeremenkova 36, Olomouc, www.clarioncongresshotelolomouc.com 

Hotel Flora, Krapkova 439/34, Olomouc,  www.hotelflora.cz 

Hotel Alley, Michalské stromořadí 1061, Olomouc, www.hotel-alley.com 

 

 

 

 


