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WORKSHOP 
 
 
 

 
Chirurgie chrápání a obstrukční 
spánkové apnoe (live surgery)  

 
 
 
 
 
termín 12.-13. duben 2021 (pondělí-úterý) 

 
místo Fakultní nemocnice Ostrava, Domov sester 

 
organizace Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní 

nemocnice Ostrava 
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita  
Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku  
 
 
 
 
 

informace http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce 
http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-
chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare 
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Milé kolegyně a kolegové, 

 

diagnostika a léčba poruch spánku se rozvíjí v posledních desetiletích raketovou 

rychlostí. Léčba přetlakovými přístroji je sice metodou první volby u těžké 

spánkové apnoe, přesto však velkým problémem je kompliance této léčby 

pacienty. V současnosti tak přetlakové přístroje toleruje jen asi 50% nemocných. 

Chirurgie nemocných s obstrukční spánkovou apnoí tak může být vhodnou 

alternativou léčby. Problémem je pak správné určení místa, kde chirurgicky 

zasáhnout, protože obstrukce dýchacích cest a hltanu být v různých oblastech 

– izolovaně nebo velmi často kombinovaně. Zasahujeme tak v oblasti nosu, 

měkkého patra, kořene jazyka či dokonce v oblasti vchodu hrtanu. Pro správnou 

diagnostiku musíme využít různé diagnostické metody – od klasického ORL 

vyšetření až po medikamentózně ovlivněné endoskopické vyšetření dýchacích 

a polykacích cest (DISE). 

Chirurgie poruch spánku, jak u dětí, tak dospělých nepředstavuje dnes 

okrajovou část našeho oboru, ale naopak oblast medicíny se stále narůstající 

důležitostí. Mezioborová spolupráce hraje v tomto případě zásadní roli. O 

trendech v operačních technikách, o novinkách v konzervativní i chirurgické 

léčbě budeme diskutovat s dalšími odborníky. Jako lektoři se zúčastní prof. J. 

Abrams (Hamm), prof. W. Hohenhorst (Essen), prof. V. Chrobok (Hradec 

Králové), prof. J. Klozar (Praha), as. J. Betka (Praha), prim. J. Kraus (Benešov), 

prim. T. Pniak (Banská Bystrica) a další specialisté zabývající se problematikou 

spánkové apnoe. 

Workshop bude maximálně zaměřen na praktické otázky, bude provázen 

přímými přenosy z operačních sálů. Milí přátelé, věřím, že program workshopu 

Vám bude blízký. Přijeďte proto v dubnu do Ostravy se setkat se svými kolegy. 

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 

přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava 
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INFORMACE O WORKSHOPU (12.-13. dubna 2021) – organizace  

  

vedoucí workshopu prof. MUDr. P. Komínek, Ph.D., MBA 
faculty  Dr. Dr. med. J. Abrams, Hamm/Německo 

MUDr. Jar. Betka, Praha 
MUDr. L. Čábalová, Ostrava 
MUDr. K. Fedorová, Ostrava 
MUDr. M. Formánek, Ph.D., Ostrava 
prim. Dr. W. Hohenhorst, Essen/Německo 
prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. Hradec Králové 
MUDr. O. Jor, Ph.D., Ostrava 
prof. MUDr. J. Klozar, CSc., Praha 
MUDr. J. Kubíčková, Ostrava 
prim. MUDr. J. Kraus, Ph.D., Benešov 
MUDr. M. Masárová, Ostrava 
prim. MUDr. P. Matoušek, Ph.D., MBA 
MUDr. T. Pniak, Ph.D., Banská Bystrica/Slovensko 
doc. MUDr. K. Zeleník, Ph.D., Ostrava 
 

organizační zajištění 
 

MUDr. Martin Formánek, Ph.D.  
Michaela Zacpalová  
 

rámcový program  Pondělí, 12. dubna 2021 8.00 - 18.00 
Živé přenosy z operačních sálů 

o operace nosu, septoplastika, operace měkkého  
patra, uvulopalatofaryngoplastika, DISE 

Přednášky, panely 
o klasifikace OSA, indikace operací, chirurgie 

měkkého patra + kořene jazyka, UPPP 
Slavnostní večeře 
 
 
Úterý, 13. dubna 2021 8.00-16.00 
Živé přenosy z operačních sálů 

o DISE – step by step, UPPP, chirurgie chrápání, 
          tonzilektomie/tonzilotomie 
Přednášky, panely 

o komplikace chirurgie, budoucnost léčby OSA, 
o hodnocení účinnosti operací, epiglotopexe, 

hyoidopexe 
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sekretariát  Michaela Zacpalová 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice Ostrava 
17. listopadu 1790 
708 52 Ostrava-Poruba  
Tel./Fax: (+420) 59737 5805 
E-mail: michaela.zacpalova@fno.cz 
            martin.formanek@fno.cz 
 

 
oficiální jazyk  angličtina  

 
registrace 
 
 
 
 
 
 
 

• registrujte se mailem (michaela.zacpalova@fno.cz, 
martin.formanek@fno.cz) 

• počet účastníků je limitován, prosíme proto o 
převod finanční částky do týdne od registrace. 
Registrace bude probíhat na základě “first come, first-
served”  

• potvrzení o registraci obdržíte po převedení částky na 
účet organizátorů.  

 
registrační poplatek  Časná registrace do 28. února 2021 

6100 CZK/230 Euro (včetně 21% DPH) 
Pozdní poplatek od 1. března 2021 
8300 CZK/320 Euro (včetně 21% DPH) 
Registrační poplatek zahrnuje   

účast na odborném programu 
občerstvení o přestávkách, oběd 
účast na slavnostní večeři (1 osoba)  
písemné podklady a materiály k workshopu  

  
informace o platbě  
 

Příjemce: Fakultní nemocnice Ostrava 
Banka: Česká národní banka 
Ćíslo účtu: 66332761/0710 
Variabilní symbol: 2499022 
IBAN: CZ59 0710 0000 0000 6633 2761 
BIC (Swift Code): CNBACZPP 
 
Aby bylo možné platbu identifikovat, prosíme při platbě o 
vložení poznámky “ORL, 2499022, příjmení účastníka" 
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místo konání  Fakultní nemocnice Ostrava, Dům sester  
přednášková místnost (přízemí) 
17. listopadu 1790 
708 52 Ostrava Poruba  
 

ubytování Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.  
Doporučené možnosti:  
 
Hotel VŠB Garni***            
Studentská 1770, 700 32 Ostrava 
tel.: +420 596 996 155 
fax: +420 596 996 499 

   hotel@vsb.cz 
 

Fakultní nemocnice Ostrava 
Domov sester, ubytovna  
17. listopadu 1790 Str.  
708 52 Ostrava 

   tel.: 597374000 
   irena.petruskova@fno.cz 

 
Penzion Schulz Schulzová, s.r.o. – Penzion D.M.Z.  
Kollárova 1005/3, 709 00 Ostrava 
tel. 739 352 029 
www.dmz-penzion.cz 

 
Clarion Congress Hotel Ostrava**** 
Zkrácená 3703, 700 30 Ostrava 
tel.: +420 596 702 807 050 
mail: reservation.ccho@ clarion-hotels.cz 
  

 

 

 

 


