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Vážené kolegyne, vážení kolegovia

Aj v tomto roku sme pre vás pripravili kurz di
sekcie spánkovej kosti s možnosťou sledovať 
aj chirurgické výkony v strednom uchu naživo. 
Na kurz nadväzuje Otologický deň 2019, takže 
účastník má možnosť intenzívneho otologického 
vzdelávania počas 3dňovej akcie. Kurz disekcie 
spánkovej kosti je pre rezidentov dôležitý, aby 
splnili podmienku na atestáciu. Je stále ťažšie 
taký kurz organizovať. V mnohých krajinách už 
prešli na tréning na modeloch spánkovej kosti, 
v ktorých sa dajú namodelovať jednotlivé ana
tomické štruktúry, ale prácu s ušnou vŕtačkou 
a pocit odstraňovania reálneho kostného tka
niva to nenahradí. Sám som absolvoval niekoľko 
takých kurzov a moja osobná skúsenosť hovorí 
v prospech tréningu na skutočných spánkových 
kostiach. Chirurgia stredného ucha naživo, 
s možnosťou priamo komunikovať s operaté
rom, vidieť jeho postupné kroky, rozhodovanie, 
problémy, ich riešenie, je asi najlepšia lekcia, 
okrem vlastného tréningu. Súčasné preno
sové techniky umožňujú verný zväčšený obraz 
najjemnejších detailov stredoušných štruktúr. 
Technológia zúčastnených firiem umožní nielen 
perfektne vybavené pracovné stanice pre di
sekciu, ale aj optimálne inštrumentárium, zob
razenie a prenos pre živú chirurgiu. Tešíme sa 
na stretnutie s vami pri intenzívnom otologic
kom vzdelávaní.
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    120 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
MUDr. Branislava Bercíková
MUDr. Lucia Demešová
Doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD
MUDr. Zuzana Pospíšilová
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD
MUDr. Michaela Wzošová

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

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./Fax:  +421263531541, 2

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

Záväzná prihláška 
na 21. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti 
a chirurgie stredného ucha (aj e-mailom)

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

Prihláška na 

Kurz disekcie spánkovej kosti                  áno/nie 100 €
(sobota, 16. 3. 2019)

Kurz disekcie spánkovej kosti               áno/nie 100 €
(nedeľa, 17. 3. 2019)

Kurz chirurgie stredného ucha              áno/nie 40 €
(pondelok, 18. 3. 2019)

Kurzy disekcie a chirurgie spolu         áno/nie 120 €

Nocľah
Nocľah si zabezpečujú účastníci individuálne (Hotel 
Barok, recepcia@barok.sk, Hotel Melrose, reser-
vations@melroseapartman.sk, 5 minút peši od 
miesta kurzu)

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

Spoločná večera
18. 3. 2019                   áno/nie 10 EUR

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

Záväznú prihlášku prosíme poslať na adresu 
sekretariátu kurzu. 

P r o g r a m
Sobota 16. 3. 2019  Disekcia spánkovej kosti
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

Nedeľa, 17.3.2019 Disekcia spánkovej kosti
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, 18. 3. 2019  Chirurgia stredného ucha
Chirurgické výkony v priamom prenose
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 

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

Pondelok 18. 3. 2019 
19:30  Spoločenská večera

Utorok 19.3.2019 21. Otologický deň 2018
(samostatná pozvánka)


