
Ú č a s t n í c k e  p o p l a t k y

Tréning ušných operácií na kadaveri
(Max. 20 účastníkov) 100 EUR

Kurz chirugie stredného ucha
(Max. 30 účastníkov)   40 EUR

Oba kurzy pre jedného účastníka      120 EUR
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lógiu a chirurgiu hlavy a krku
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organizujú v spolupráci s �rmami 
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18. ročník
BIENÁLE

 Miesto:
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie 

hlavy a krku LFUK a UN Bratislava,
Anatomický ústav LFUK 

1. - 3. februára 2016

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vstupujeme do novej éry odborného kurzu Bienále disek-
cie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha. Podujatie 
má už 18-ročnú tradíciu a našlo si pevné miesto
v postgraduálnom vzdelávaní v otorinolaryngológii. 
Terajšia zmena je viac kozmeticko-organizačná, než 
zásadná. Po dohovore s organizátormi rinologického kurzu 
budeme využívať na disekciu hlavy kadavery, ktoré budú 
slúžiť pre disekciu prednej bázy, nosa a prínosových dutín 
a zároveň budú slúžiť na nacvičovanie operácii laterálnej 
bázy lebky a chirurgie stredného ucha. Disekcia sa prenesie 
na začiatok februára a uskutoční sa na Anatomickom 
ústave LFUK. Živá chirurgia a teoretické prednášky budú na 
Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK v Bratislave na 
Antolskej ulici. Takáto organizácia bude klásť väčšie nároky 
na prípravu laboratória a časový rozvrh jednotlivých 
disekčných prác. Obmedzí sa aj počet účastníkov. Verím, že 
prinesie viac reálnych skúseností so všetkými tkanivami
a anatomickými útvarmi, ktoré chirurg prekonáva pri 
prístupe do stredného a vnútorného ucha a na laterálnu 
bázu lebky.
O naše podujatie je záujem aj v okolitých krajinách, asi 
preto, že doma majú takýchto kurzov nedostatok ale aj 
preto, že viacerí kolegovia už kurz navštívili a šíria 
informáciu o podujatí, na ktorom možno získať zručnosť, 
skúsenosť a informáciu na solídnej európskej úrovni za 
poplatky podstatne menšie, ako také kurzy stoja
v zahraničí. Technické vybavenie si zachová svoju tradičnú 
vysokú úroveň, častokrát lepšie, ako prístroje, s ktorými 
robíme na živých pacientoch. Chirurgické výkony budú 
zamerané najmä na riešenie chronickej otitídy, čo je asi 
najčastejší chirurgický výkon v otológii. Myringoplastika, 
tympanoplastika, chirurgia cholesteatómu, ale aj 
otoskleróza a moderné implantačné technológie nebudú 
chýbať v operačnom programe počas prenosu živej chirur-
gie z operačnej sály. Otologický deň, ktorý bol tradične 
spojený s Bienale, sa v roku 2016 spojí so Slovensko – 
českým foniatrickým kongresom, aby zaistil vyššiu úroveň 
a účasť v otologickej a audiologickej časti foniatrie. Foniat-
rický kongres bude na Slovensku v jeseni 2016, termín
a miesto zatiaľ nie sú určené. Pozývame vás na toto 
tradičné otologické podujatie a tešíme sa na vašu účasť.
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Štefánia Horváthová
Antolská 11, 851 07 Bratislava 5, Slovak Republic

E-mail: horvathovas@pe.unb.sk
Tel.: +421-2-63531541, +421-2-63531542

Záväzné prihlášky sa prijímajú do 8. 1. 2016.
Uprednostníme záujemcov so skôr podanou prihláškou.

Záväzná prihláška na 18. ročník Bienále
disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha

Bratislava, 1. – 3. februára 2016
Meno: ..............................................................................................

Adresa: ...........................................................................................

Telefón: ..........................................................................................

Evidenčné číslo SLK: ...................................................................

E-mail: .............................................................................................

Prihláška na
Tréning ušných operácií na kadaveri (pondelok, 1. 2. 2016)

áno nie 100 EUR
Kurz chirurgie stredného ucha      (utorok,  2. 2. 2016)

áno nie   40 EUR
Tréning ušných operácií na kadaveri (streda, 3. 2. 2016)

áno nie 100 EUR
Kurzy tréning a chirurgie spolu

áno nie   120 EUR

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

Obedy
1. 2. 2016 áno nie 2 EUR
2.  2. 2016    áno nie 2 EUR
3. 2. 2016   áno nie 2 EUR

Spoločenská večera o 19:30
1. 2. 2016 áno nie 20 EUR

Dátum  ............................................................................................

Podpis  ............................................................................................

Záväznú prihlášku prosíme poslať na adresu 
sekretrariátu kurzu poštou alebo elektronicky.
Prijatí účastníci uhradia len kurzový poplatok

na účet Nadácie sluch ako dar
3620642112/0200.

P r o g r a m

Pondelok, 1. 2. 2016 
Tréning ušných operácií na kadaveri
Anatomický ústav LFUK, Sasinkova 2, Bratislava

8.00 – 8.15 Otvorenie
8.15 – 9.00 Topogra�cká anatómia spánkovej

kosti a princípy disekcie
9.00 – 12.00 Tréning ušných operácií na kadaveri

12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.00 Diskusia
14.00 – 17.00 Tréning ušných operácií na kadaveri
17.00 – 18.00 Diskusia

Utorok,  2. 2. 2016  
Chirurgia stredného ucha
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, LFUK a UNB,
Antolská 11, Bratislava

Chirurgické výkony v priamom prenose
8.00 – 8.15 Otvorenie
8.15 – 16.00 Chirugia stredného ucha

13.00 – 14.00 Obed
14.00 – 16.00 Diskusia k chirurgickým výkonom,

diskusia aj v prestávkach medzi
operáciami 

19.30 Spoločenská večera 

Streda, 3. 2. 2016
Tréning ušných operáciína kadaveri
Anatomický ústav LFUK, Sasinkova 2, Bratislava

8.00 – 8.15 Otvorenie
8.15 – 9.00 Topogra�cká anatómia spánkovej

kosti a princípy disekcie
9.00 – 12.00 Tréning ušných operácií na kadaveri

12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 14.00 Diskusia
14.00 – 17.00 Tréning ušných operácií na kadaveri
17.00 – 18.00 Diskusia

Úhrada za obedy a spoločenskú večeru v hotovosti pri
registrácii.


