
 
 

 

POZVÁNKA 
 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ  

Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP 

 pořádá 
 

29. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ 
ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (EES, FES, FESS) 

 

Termín: 8. 11.- 11. 11. 2016 
 

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní 
nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Modrý pavilon, 

komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna 
 

Program: 
Je rozložen do čtyř dnů tak, aby se postupně probrala problematika endonazálních endoskopických 
operací od základních, kterým budou věnovány první dva dny, po složitější operace, tzv. pokročilé 
FESS. Kurz by měl poskytnout průřez celou problematikou a tím, co je v současnosti možné 
dutinou nosní endoskopicky operovat. Účastníkům bude postupně prezentována klinická anatomie, 
diskutovány budou indikace, využití zobrazovacích metod a předoperační příprava. Dále budou 
demonstrovány jednotlivé typy endoskopických operací. Budou diskutovány jednotlivé postupy a 
klíčové fáze konkrétních výkonů v souvislosti s vhodnými nástroji, možnosti komplikací a jejich 
prevence. Je vhodné, aby si účastníci připravili zajímavé případy, kazuistiky, o kterých lze potom za 
přítomnosti vedoucích kurzu diskutovat. Témata jsou vhodná nejen pro lékaře pracující 
v nemocnicích, ale zejména pro ambulantní specialisty. 
 
Obsahem kurzu jsou  
- přenosy z operačního sálu s možností diskuse mezi účastníky kurzu a operatérem (operatéři 
pořádajícího pracoviště i hosté: Prof. Plzák, Doc. Vokurka, as. Kratochvil, prim. Vrabec, as. 
Schalek, dr. Kastner a další), bude poskytnuta možnost přímé účasti při operaci na operačním sále, 
- prakticky zaměřené přednášky, 
- videodemonstrace 
- diskuse týkající se demonstrovaných výkonů, 
- instruktážní kurzy, účastníci si budou moci vyzkoušet zacházení s nástroji a endoskopem, 
držení a manipulaci s jednotlivými nástroji a koordinaci při operaci s nácvikem na fantomu, 
účinnost shaveru, využití navigačních systémů. Nejen pro ambulantní specialisty je určen 
instruktážní kurz týkající se endoskopie v ambulanci ORL lékaře. 
- preparační kurz na kadaverech je určen k prohloubení znalostí anatomie a vztahu 
orientačních struktur důležitých pro bezpečný postup při operacích, a to i s možností nácviku 
jednotlivých operací EES. Každý účastník má k dispozici své pracovní místo a svůj preparát. Počet 
účastníků preparačního kurzu je limitován. 
- ORL Vincentka Fórum 2016 (čtvrtek 10.11.2016, Radiopalác, http://orl.lf1.cuni.cz/orl-
vincentka-forum) - přednáškové odpoledne věnované převážně rinologické problematice 

http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum
http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum


 
V přímém přenosu budou demonstrovány operace od nejjednodušších a základních (např. 
operace cyst čelistní dutiny), přes operace v dutině nosní (polypektomie, mukotomie) až k 
operacím paranazálních dutin, revizním operacím FES a výkonům na bazi lební s použitím 
počítačové navigace (CAS). Demonstrována bude problematika endoskopické chirurgie nádorů 
VDN a rinobaze.  
Instruktážní kurzy budou věnovány shaveru (micro-debridoru), který se stal standardním 
nástrojem v endoskopické chirurgii. Každý účastník si bude moci vyzkoušet shavery různých firem, 
např. Richard Wolf, Karl Storz, Medtronic-Xomed, Olympus, Bien-aire. Budou předvedeny nové 
modely shaverů a nožů či fréz od zúčastněných firem. Další instruktážní kurz bude věnován 
počítačem navigované FES (CAS), k dispozici bude elektormagneticky i opticky naváděná navigace. 
Pro ambulantní specialisty je určen instruktážní kurz týkající se endoskopie v ambulanci ORL 
lékaře, demonostrovány budou i nové typy endoskopů. 
Preparační kurz na kadaverech je určen k prohloubení znalostí anatomie a vztahů orientačních 
struktur důležitých pro bezpečný postup při operacích, a to i s možností nácviku jednotlivých 
operací EES. Počet účastníků je limitován. 
 
Jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina 
 
Přenosy z operačních sálů vybavených špičkovou technikou v HD kvalitě budou zabezpečeny v 
rámci projektu OR1 firmy Carl Storz.  
 
 

Na Vaši účast se těší 
 

Jan Plzák, vedoucí kurzu s rinologickou skupinou 

Jan Betka, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole  

http://orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2016 
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Pokyny pro přihlášení účastníků: 

Počet účastníků je omezen počtem 60 na 2denní kurz. Přijetí do kurzu je podmíněno co možná 
nejrychlejším provedením úhrady. Pokud provedete úhradu až po naplnění kapacity kurzu, ihned 
Vás o tom uvědomíme a Vaše peníze Vám převedeme zpět, eventuálně je necháme deponovány 
na našem účtu (v tomto případě budete mít zajištěno jisté místo na příštím kurzu).  
K zajištění účasti na kurzu je třeba vyplnit a zaslat přihlášku a doklad o zaplacení kurzovného 
poplatku. Nejzazší termín k převodu je 30. 10. 2016. Každý přijatý účastník dostane e-mailem či 
poštou potvrzení o přijetí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poplatek za účast na kurzu 
 4denní kurz  5000 Kč 
 2denní kurz  3500 Kč (út+stř) 3000 Kč (čt+pá) 
 preparační kurz 1500 Kč (pro účastníky 4denního kurzu) 
 shaver kurz  0 Kč  
 kurz ambulantní ORL endoskopie  0 Kč 
 kurz počítačové navigace operací (CAS)  0 Kč 

 

 
Poplatek zahrnuje: 

 účast na přednáškách, diskusích, live-surgery, společenské večeře, instruktážních kurzech, 
občerstvení 

 
 Poplatek nezahrnuje: 

Obědy: jídelna FN v Motole, platba v hotovosti u pokladny v jídelně  
Ubytování: si zařizuje každý individuálně s možným využitím následujících kontaktů:  

 
 http://www.hotel-golf.cz, www.hostel-klamovka.com, www.pensionrepy.cz/, www.hotelpetr.cz 

 

 
 
 

http://www.hotel-golf.cz/
http://www.hostel-klamovka.com/
http://www.pensionrepy.cz/
http://www.hotelpetr.cz/


Závazná přihláška 
 

Jméno, příjmení a titul: 

Kontaktní adresa:  

 

Mobilní telefon:      E-mail: 

 

Účast (zakroužkujte prosím Vaši volbu) 
 

4denní kurz 8. 11. - 11. 11. 2016  cena 5000 Kč (200EUR) 
 
2denní kurz 8. 11. - 9. 11. 2016  cena 3500 Kč (150 EUR) 
   10. 11. - 11. 11. 2016 cena 3000 Kč (125 EUR) 
preparační kurz (při 4denním)   cena 1500 Kč (65 EUR) 
 

 
Příspěvek zaplaťte na účet č. 15641329/0800 

název účtu: Nadační fond pro ORL 
banka: Česká spořitelna   

variabilní symbol: 8112016 
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno 

 
Pro platby v EUR:  

banka: Československá obchodní banka  
název účtu: Nadační fond pro otorhinolaryngologii  

BIC (swift code): CEKOCZPP  
IBAN: CZ72 0300 0000 0001 5031 3096  
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení a jméno 
plátce  uvede, že náklady za platbu nese on 

 
 

kopii potvrzení o převodu prosím odešlete zpět spolu s přihláškou na adresu: 
 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK  

a FN v Motole  
V Úvalu 84 

150 06  PRAHA 5 
renata.kodetova@fnmotol.cz 

tel. 224434311 
uchazeči budou řazeni chronologicky 

 
Storno:  14 dnů před zahájením kurzu se vrací 100 % účastického poplatku 

7 dnů se vrací 50% účastnického poplatku  
6 dnů a méně bez náhrady 

 

mailto:renata.kodetova@fnmotol.cz

