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Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ  

Otologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku ČLS JEP 

 

pořádá: 

 

OTOLOGICKÝ A OTONEUROLOGICKÝ KURZ  
 

Termín:  

23. - 26. 1. 2017 
 

Místo:  

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole,  

V Úvalu 84, Praha 5, 15006 

Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti najdete na: http://orl.lf1.cuni.cz/otokurz-2017 . 

  

http://orl.lf1.cuni.cz/otokurz-2017
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Program základní části: 

Je rozložen do čtyř dnů tak, aby byla postupně probrána problematika otologie, otoneurologie a 

chirurgie baze lební. Program jednotlivých dnů bude uspořádán od jednoduchého ke složitějšímu, 

snahou bude sdělit teoretické základy, názorně předvést při video přenosech ze sálů a zároveň 

umožnit praktický nácvik v rámci disekčního kurzu.   

 

Tématické okruhy:  

- Anatomie spánkové kosti 

- Zobrazovací metody v otologii 

- Rozdělení chirurgických přístupů v otologii 

- Chirurgie zevního zvukovodu, myringoplastika – krok za krokem, tympanoplastika, 

- Anatomie a fyziologie vestibulárního systému 

- Vyšetřovací algoritmus u pacientů se závratí 

- Praktická část + nácvik polohování při BPPV 

- VEMP 

- Geneticky podmíněné sluchové vady 

- Patologie a chirurgie n.VII 

- Vestibulární schwannom  

- Otogenní komplikace 

- Operace otosklerózy  

- Implantáty na principu kostního vedení a středoušní implantáty  

- Chirurgická terapie u pacientů se závratí  

- Nestandardní stavy po ušních operacích  

- Novinky v kochleárních implantacích  

- Kochleární implantace z pohledu foniatra  

- Subtotální petrosektomie 
 

V rámci programu jednotlivých dnů bude prostor na neformální diskuze. 

 

 

2 zahraniční hosti:  

Prof. M.Toth – Hamburg – embryologie a anatomie temporální kosti, 

ventilace středouší, subtotální petrosektomie, účast na celé disekční části 

Dr. E.S. Papathanasiou – Cyprus - VEMP workshop 
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HD přenosy ze sálů:  

Součástí programu budou on-line přenosy ze sálů, s možností přímé komunikace mezi účastníky 

kurzu a operatéry.  

Přenosy z operačních sálů vybavených špičkovou technikou budou zabezpečeny v HD kvalitě.   

 

Disekční kurz (přihlášení je možné pouze jako součást celého kurzu) 

V průběhu disekčního kurzu bude demonstrována anatomie spánkové kosti, prakticky provedena 

mastoidectomie, zadní tympanotomie, techniky ICWT a CWDT, tympanoplastiky, včetně vyzkoušení 

různých typů protézek, kochleostomie, implantace elektrody kochleárního implantátu, implantace 

Baha.  

 

 

Akce bude honorována kredity ČLK.  

 

 

Jednací jazyk: čeština, angličtina 

 

 

 

Na Vaši účast se těší 

 

Jan Bouček, Jan Kluh, Zdeněk Čada za organizátory  

 

Jan Betka, přednosta kliniky 

 

 


