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Vás srdečně zvou na 

 

Kurz traumatologie obličejového skeletu 
15. - 16. října 2015 a 

Krajský seminář ČSORLCHHK   
15. října 2015 15.00 hod 

v areálu Oblastní nemocnice Jičín a.s. (www, nemjc.cz) 

Kurz: přednášková místnost pavilonu operačních oborů 

Krajský seminář: jídelna nemocnice v budově ředitelství 

 

Odborný program: 

Čtvrtek 15.10.   
8,00 -   9,00 Registrace   

9,00 -   9,20  Zahájení kurzu 

9,20 -   9,40  Anatomie skeletu obličeje a důležité topograficko-anatomické souvislosti (Krs) 

9,40 - 10,00  Základní rozdělení úrazů obličejového skeletu a jejich etiologické faktory (Čelakovský) 

10,00 - 10,20  Zobrazovací metody a jejich možnosti v diagnostice úrazů hlavy a krku (Dědková) 

10,20 - 10,40  Úloha anesteziologa při poranění v oblasti hlavy a krku (Pařízková) 

10,40 - 11,00  Přestávka 

11,00 - 11,20  Úloha neurochirurga u rozsáhlých poranění hlavy a obličeje (Kaizer) 

11,20 - 11,40  Neurologické aspekty poranění hlavy a obličejového skeletu (Weishaupt) 

11,40 - 12,00  Specifika poranění obsahu očnice (Diblík) 

12,00 - 13,00  Přestávka  

13,00 - 13,20  Závažné komplikace a funkční postižení u poranění hlavy a krku – zásady diagnostiky a 

léčby (Čelakovský) 

13,20 - 13,40  Minimálně invazivní přístupy u úrazů hlavy a krku, kosmetický a funkční význam 

(Kracík) 

13,40 - 14,00  Ztrátová poranění kůže obličeje a možnosti jejich řešení (Fibir) 

14,00 - 15,00  Přestávka 



 

15,00 – 17,30 Krajský  ORL  seminář - téma: Úrazy ucha 
1. Barotrauma (Černý)  

2. Akutní akustické trauma (Dršata) 

3. Chronické akustické trauma (Mejzlík)  
4. Zlomeniny spánkové kosti – rozdělení a symptomatologie (Šatanková) 

5. Zobrazení zlomenin spánkové kosti (Dědková) 

6. Indikace k chirurgické léčbě u zlomenin spánkové kosti (Chrobok) 

 

19,00 Společný večer, občerstvení, bowling (Hotel Paříž) 

  

Pátek 16.10. 
  8,00 -   8,20  Zlomeniny horní obličejové etáže (Chrobok)   

  8,20 -   8,40  Zlomeniny střední obličejové etáže (Kracík) 

  8,40 -   9,00  Zlomeniny dolní obličejové etáže, problematika dentice (Kučera) 

  9,00 -   9,20  Ztrátové zlomeniny – náhrady kostními štěpy (Strejček)   

  9,20 -   9,40  Přestávka  

  9,40 - 10,00  Umělé náhrady skeletu u ztrátových poranění a poúrazových deformit (Horák)  

10,00 - 10-20  Technické možnosti fixací zlomenin skeletu obličeje (Petrlík) 

10,40 - 11,00  Přestávka 

11,00 - 11,20  Možnosti užití počítačové navigace při repozičních operacích rozsáhlých poranění 

skeletu obličeje (Chvastek) 

11,20 - 11,40  Pozdní následky úrazů obličeje a poruchy čichu (Vodička) 

11,40 – 12,00 Posudková činnost a ustanovení § 2958 Občanského zákoníku (Kracík) 

12. 00 Zakončení kurzu, oběd  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Organizace kurzu: 

 

Registrace účastníka kurzu: po potvrzení přihlašovacího e-mailu a zaplacení kurzového 

poplatku (e-mail: martin.kracik@nemjc.cz, předmět e-mailu „traumakurz +příjmení 

účastníka). 

 

Praktické lekce: nácvik aplikace šroubované dlahy na modelu skeletu obličeje a očištěné 

zvířecí kosti. Nácvik používáni prostorově navigovaných nástrojů na modelu. Lekce (po 40 

minutách) vždy pro dvojici účastníků budou probíhat souběžně s přednáškami: ve čtvrtek: 

9,20 – 15.00 hod. a v pátek 8.00 – 12.00 hod.  

Kurzovné:  600 Kč teoretická část, 400 Kč praktická část. 

Oběd: bude podáván v jídelně nemocnice, lze objednat při registraci. 

Počet frekventantů kurzu: omezen (do 30).          

Kurz bude zařazen do celoživotního vzdělávacího programu ČLK dle stavovského předpisu 

16 a ohodnocen kredity. 

Ubytování organizátor nezajišťuje.  

Doporučené ubytování: Grand Hotel Praha, Hotel Jičín, Hotel Paříž, Hotel Rieger, Hotel U 

Krále, Hotel Bohemia.   

 

Partneři: 

Abbott 

Ewopharma 

Medial 

Medtronic 

Radix 

Rhinohorn 

Saegeling Medizintechnik 

Surgipa 

West Medical 

Zeiss 
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