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1. informácia



prÍhoVor
Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám v mene vedúcich pracovníkov detských otori-
nolaryngologických pracovísk na Slovensku a v Česku. Nadväzujúc na historické 
korene česko-slovenských podujatí sme sa dohodli, že uvedieme do života novú 
spoločnú akciu v podobe postgraduálneho kurzu pod názvom „Dieťa s poru-
chou sluchu: diagnostika a liečba“. K tomuto činu nás vedie neuspokojivý stav 
starostlivosti o deti s poruchou sluchu v našich krajinách a potreba zlepšiť ho. 
Cieľom podujatia je školiť všetkých účastníkov starostlivosti o takéhoto pacienta 
na úrovni súčasných poznatkov foniatrie vychádzajúc z guidelinov vyspelých eu-
rópskych krajín. Cieľovou skupinou sú teda ORL lekári, foniatri, neonatológovia, 
klinickí logopédi, špeciálni pedagógovia a v neposlednom rade rodičia detí s po-
ruchou sluchu.

Kurz bude mať vždy tri časti. V prvej sa chceme zaoberať organizáciou starost-
livosti o deti s poruchou sluchu v oboch krajinách, preberať platnú legislatívu 
a aktuálny stav tohto druhu zdravotnej starostlivosti. Zvážime prizvanie predná-
šateľov z krajín, v ktorých existujú kvalitné národné guideliny, fungujú národné 
centrálne registre pre deti s poruchou sluchu, prípadne u nich existujú kvalitné 
svojpomocné kluby. V druhej časti sa chceme zaoberať diagnostikou sluchu pre-
dovšetkým u malých detí, hovoriť o správnej klinickej praxi nutnej pre stanovenie 
poruchy sluchu a následnej starostlivosti o dieťa v interdisciplinárnom rozsahu, 
o potrebe a formách úzkej spolupráce s rodičmi pacientov, ktorých úloha je ne-
zastupiteľná. V tretej časti budeme preberať liečbu pacientov – tentoraz sme sa 
rozhodli venovať sa pacientovi s načúvacím prístrojom. Za týmto účelom sme 
pozvali ako prednášateľov kolektív pána doc. MUDr. Mojmíra Lejsku, CSc., kto-
rý vedie české renomované pracovisko AUDIO-PHON, s.r.o., ktoré navštevuje aj 
množstvo malých slovenských pacientov. Na záver podujatia plánujeme priateľ-
ské stretnutie odbornej verejnosti, zástupcov firiem s pomôckami pre sluchovo- 
postihnutých a rodičmi malých pacientov.

Veríme, že naše úsilie sa stretne so záujmom odbornej, ako aj laickej verejnosti. 
Kvalitná starostlivosť o deti s poruchou sluchu je podmienkou ich ďalšieho pl-
nohodnotného života. Máme dnes k dispozícii v minulosti nevídané množstvo 
diagnostických a liečebných možností, dostatok príkladov fungujúcich celoploš-
ných národných guidelinov v rámci EÚ, ktoré umožňujú postihnuté deti vyhľadá-
vať včas a pomôcť im. Spolu s nami sledujú tento cieľ mnohí edukovaní vzdelaní 
rodičia, ktorí sa dokážu orientovať v súčasnom svete plnom informácií a dožadujú 
sa pre svoje deti nielen kvalitnej, ale aj dostupnej starostlivosti.

Tešíme sa na stretnutie s každým, kto má záujem o nové vedomosti z oblasti 
pedaudiológie. K zaujímavému programu sme zvolili atraktívne postredie Vyso-
kých Tatier ako pridanú hodnotu.
S pozdravom

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave
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organiZačnÉ pokYnY
Registrácia
3. – 4. 11. 2016

Registračný poplatok
do 31. 08. 2016 od 01. 09 .2016

2 dni 85 € 100 €

1 deň 45 € 55 €

Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom
na účet po dodržaní stanoveného termínu.

Iné poplatky

Obed a občerstvenie 3.11. 8 €

Spoločenský večer 3.11. 20 €

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Spôsob platby 
– prevodom na účet 
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
 Banka: UniCredit Bank
 sWift: UNCRSKBX
 iban: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
 číslo účtu: 1026852003/1111
 Variabilný symbol: 31116
 poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie 
platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky 
alebo poštou).
– v hotovosti pri registrácii

bližšie informácie a registrácia on-line 
na WWW.ameDi.sk



oDbornÝ program
3.11.2016 štVrtok
09:00-09:15 Zahájenie kurzu

09:15-10:30 I. blok prednášok
 Organizácia zdravotnej starostlivosti o dieťa 
 s poruchou sluchu v Česku, na Slovensku 
 a vo svete: guideliny, odborné usmernenia
 Šebová I., Koman A. Lejska M., Skřivan J., Šlapák I. 

10:30-11:00 Prestávka

11:00-12:30 II. blok prednášok
 Organizácia zdravotnej starostlivosti o dieťa
 s poruchou sluchu: centrálne registre, práca 
 pedakustika
 Šebová I., Langová L. 

12:30-13:30 Obedová prestávka

13:30-15:00 Diagnostika vád a porúch sluchu u najmenších detí I
 Vyšetrovacie metódy behaviorálne a objektívne
 Lejska M., Vojnová M., Weberová P.
 Vyšetrenie sluchu u najmenších detí – postup 
 Vojnová M. 
 VRA – všeobecne
 Smisitelová J.
 VRA – ako a u koho
 Vojnová M., Weberová P. 
 Objektívne vyšetrovacie metódy – zhodnotenie
 Lejska M. 

15:00-15:30 Prestávka

15:30-17:00 Diagnostika vád a porúch sluchu u najmenších detí II
 BERA 
 Lejska M. 
 Limity vyšetrenia BERA
 Lejska M. 

19:00 Spoločenský večer



oDbornÝ program

4.11.2016 piatok
09:00-10:30 Starostlivosť o dieťa s načúvacím prístrojom I
 Starostlivosť pred pridelením slúchadiel 
 – medicínska, cvičná
 Weberová P., Hricová L., Dvořáčková H.
 Slúchadlá, ich výber a nastavenie
 Havlík R. 
 Následná starostlivosť – medicínska
 Weberová P., Smisitelová J.
 Následná starostlivosť – surdopedagogická
 Dvořáčková H., Hricová L. 

10:30-10:45 Prestávka

10:45-13:00 Starostlivosť o dieťa s načúvacím prístrojom II
 Problematika ušných tvároviek
 Havlík R. 
 Fitting slúchadiel in situ na základe verifikácie 

sluchovej percepcie
 Havlík R. 
 Kazuistiky 

14:00-17:00 Stretnutie rodičov, odborníkov, firiem s pomôckami 
pre deti s poruchou sluchu

 Firemné workshopy



prihláška

Titul, meno a priezvisko:  ___________________________________________________________________________

ID v SLK:  ________________________________________________________________________________________________

Pracovisko:  ____________________________________________________________________________________________

Adresa pracoviska:  __________________________________________________________________________________

Trvalý pobyt:  __________________________________________________________________________________________

Tel. kontakt:  ___________________________________________________________________________________________

e-mail:  __________________________________________________________________________________________________

Špeciálna strava:  _____________________________________________________________________________________

Mám záujem o:       obed                 spoločenský večer

prihláškY prosÍme Zasielať Do 21. 10. 2016 na:
Ing. Dana Lakotová - A-medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava

registráciou dávam súhlas spoločnosti a-medi management, s.r.o., na spracovanie mojich osobných údajov, 
uvedených v tomto formulári v zmysle Zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z 
o ochrane osobných údajov.
svojou registráciou potvrdzujem súhlas s uverejnením fotiek z podujatia vo fotogalérii webstránky podujatia.

Dieťa s poruchou sluchu: Diagnostika a liečba

POSTGRADUÁLNY KURZ
3. – 4. 11. 2016, GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec

UBYTOVANIE – zabezpečuje sa individuálne
GRAND HOTEL BELLEVUE****, Horný Smokovec
Kapacity hotela sú rezervované pre účastníkov podujatia do 31.08.
Kontakt na rezerváciu: hotelbellevue@hotelbellevue.sk
 reservations@hotelbellevue.sk
(Pri rezervácii prosím uveďte názov podujatia: Dieťa s poruchou 
sluchu: diagnostika a liečba)

Cenník
Dvojlôžková izba:
pri obsadení 2 osobami 90 € (45 €/os.)
pri obsadení 1 osobou 75 €
V cenách sú zahrnuté bohaté raňajky bufetovou formou, vstup do hotelového 
bazéna a jacuzzi, do saunového sveta, do fitnes centra, parkovisko, internet 
a DPH. Miestny poplatok 1 €/osoba/deň nie je súčasťou týchto cien.


