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20. ročník Bienále disekcie spánkovej 

kosti a chirurgie stredného ucha

Kurz anatomickej disekcie laterálnej 
bázy lebky

Miesto: Klinika otorinolaryngológie a chirurgie 

hlavy a krku LFUK a UN Bratislava

24 - 27. marca 2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

Malým jubileom sa tradične vraciame už po 20. 
krát k vzdelávaciemu podujatiu, ktoré kombinu-
je nácvik anatómie a chirurgických postupov na 
spánkovej kosti s ukážkami živej chirurgie stred-
ného ucha a teoretickými prednáškami z otoló-
gie, Bienále 2018. 
Na väčšine európskych kurzov disekcie spán
kovej kosti sa pracuje s modelmi spánkovej kosti, 
ktoré majú stále vyššiu a vyššiu kvalitu, ale zatiaľ 
nenahradzujú rovnocenne prácu na spánkovej 
kosti. Naša zásoba spánkových kostí z Ana-
tomického ústavu LFUK umožňuje ponúknuť 
vám tradičný kurz disekcie spánkových kostí 
a chirurgie stredného ucha v prijateľných ceno-
vých reláciách s tradičnými lektormi a operatér-
mi, ako aj špičkovým technickým zabezpečením 
od firiem Medtronic, Zeiss a Ultramed. 
Pre vybraných účastníkov zorganizujeme 
jednodňový nácvik chirurgie a anatómie laterál-
nej bázy lebky na preparátoch hlavy v rozsahu 
laterálnej petrozektómie, labyrintektómie a in-
fratemporálneho prístupu A a B a prístupu do 
vnútorného zvukovodu cez strednú jamu. K dis-
pozícii budú čerstvé preparáty hlavy. Tento typ 
chirurgie, v malej krajine ako je Slovensko, bude 
viazaný na 34 pracoviská a preto bude počet 
účastníkov na túto časť podujatia obmedzený. 
Tešíme sa na spoločné stretnutie a diskusiu na 
otologické témy.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.

Ú č a s t n í c k e   p o p l a t k y
Kurz disekcie spánkovej kosti         100 EUR
(Max. 20 účastníkov)

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

Oba kurzy pre jedného účastníka    110 EUR

Kurz anatomickej disekcie
laterálnej bázy lebky                       300 EUR



V e d ú c i   k u r z u
Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Kovaľ,CSc.

O r g a n i z a č n ý   v ý b o r
MUDr. Martin Babinec
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD
MUDr. Zuzana Pospíšilová
MUDr. Michal Rosoľanka
MUDr. Patrik Štefanička, PhD
MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD
MUDr. Lívia Majerníková
MUDr. Lucia Demešová

Zodpovedný za organizáciu podujatia:
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD

P o č e t   ú č a s t n í k o v
Disekcia spánkovej kosti: 20
Chirurgia stredného ucha: 30
Anatomická disekcia laterálnej bázy lebky: 5

I n f o r m á c i e   a   p r i h l á š k y
Štefánia Horváthová
Antolská 11
851 07 Bratislava 5
Slovak Republic

E-mail: horvathovas@pe.unb.sk
Tel.: +421263531541, 2

Záväzné prihlášky sa prijímajú do 28. 2. 2018.
Uprednostníme záujemcov so skôr podanou 
prihláškou. Prihlášku možno poslať aj emailom.

Záväzná prihláška 
na 20. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti 
a chirurgie stredného ucha a kurz anatomickej 
disekcie laterálnej bázy lebky

Meno: .................................................................
Pracovisko: ..........................................................
Identifikačné číslo SLK:........................................
Adresa: ................................................................
Telefón: ...............................................................
Email: .................................................................

Kurz disekcie spánkovej kosti                  áno/nie 100 €
(nedeľa, 25. 3. 2018)

Kurz chirurgie stredného ucha               áno/nie 40 €
(pondelok, 26. 3. 2018)

Kurzy disekcie a chirurgie spolu            áno/nie 110 €

Kurz anatomickej disekcie                         áno/nie 300 €
laterálnej bázy lebky
(sobota, 24.3.2018)

Nocľah
Nocľah si zabezpečujú účastníci individuálne (Hotel 
Barok, recepcia@barok.sk, Hotel Melrose, reserva-
tions@melroseapartman.sk, 5min peši od miesta 
kurzu)

Obedy
Obedy sú zabezpečené pre všetkých účastníkov 
(v cene registrácie).

Spoločná večera
26. 3. 2018                  áno/nie 10 EUR

Spolu suma .........................................................
Dátum .......................Podpis ...............................

Záväznú prihlášku prosíme poslať na adresu 
sekretariátu kurzu. 

P r o g r a m
Sobota 24. 3. 2018 Chirurgia laterálnej bázy lebky
08:00–17:00
Topografická anatómia spánkovej kosti a okolia
Laterálna petrozektómia
Uzáver vonkajšieho zvukovodu
Infratemporálny prístup A
Explorácia foramen jugulare a foramen caroticum
Skeletizácia karotického kanála
Ligatúra, tamponáda sinus sigmoideus
Mobilizácia tvárového nervu v spánkovej kosti
Labyrintektómia s identifikáciou štruktúr vo vnútornom zvukovode
Otvorenie vnútorného zvukovodu z prístupu cez strednú jamu

Nedeľa, 25. 3. 2018 Disekcia spánkovej kosti
Chirurgické výkony v priamom prenose
08:00–08:15 Otvorenie
08:15–09:00  Topografická anatómia spánkovej kosti a princípy disekcie
09:00–12:00 Disekcia spánkovej kosti
12:00-13:00 Obed
13:00-14:00 Diskusia
14:00–17:00 Disekcia spánkovej kosti 
17:00–18:00 Diskusia

Pondelok, 26. 3. 2018  Chirurgia stredného ucha
08:00–08:15 Otvorenie
08:15–16:00 Chirurgia stredného ucha v priamom prenose
13:00–14:00 Obed
14:00–16:00 Diskusia k chirurgickým výkonom, diskusia aj v prestávkach
medzi operáciami

Prednášky na odborné témy:
• Identifikácia tvárového nervu pri otochirurgických výkonoch
• Princípy myringoplastiky 
• Riešenie cholesteatómovej otitídy
• Meatoplastika pri otvorených výkonoch a slepý uzáver zvu-

kovodu pri laterálnej petrozektómii
• Stapedotómia: krok za krokom
• Indikácie na stredoušné implantáty

19:30 Spoločenská večera

Utorok 27. 3. 2018 XX. Otologický deň 2018
(samostatná pozvánka)


