
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy 
a krku UNLP a  LF UPJŠ Košice

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu 
a chirurgiu hlavy a krku (www.sso.sk)

Nadácia Sluch ako dar

organizujú v spolupráci s firmami

ULTRAMED, BiEnAiR A ZEiSS

19. ročník Bienále disekcie
spánkovej kosti a chirurgie 

stredného ucha

Miesto: Otorinolaryngologická klinika 
LFUK a UN Bratislava

5. - 7. marca 2017

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

Podobne ako iné krajiny Európy, ale aj os-
tatných svetadielov, aj na Slovensku máme 
problém pripraviť kvalitný materiál na nácvik 
chirurgic kých výkonov na kadaveroch. nejasná 
legislatíva spôsobuje, že zodpovedné orgá-
ny sa skôr priklonia k rozhodnutiu nedovoliť 
odoberať tkanivá potrebné na nácvik chirur-
gických výkonov. V zásade je už iba možnosť 
získať tkanivá z  anatomických ústavov, ktoré 
získavajú kadavery na výučbu anatómie zákon-
ným spôsobom alebo nakúpiť preparáty zo 
zahraničia, ktoré však vyženú ceny našich 
kurzov na úroveň 500-1000€. Iné možnosti 
ponúkajú arteficiálne spánkové kosti, ktoré 
poskytnú hrubú informáciu o anatomických 
štruktúrach, zďaleka však účastníkovi kurzu 
neposkytnú pocit ako pracovať s reálnym kost-
ným tkanivom, odhaliť v ňom mäkké štruktúry 
a pod. Rovnako simulovaný počítačový systém, 
ktorý zaznamenal v poslednom čase veľký roz-
voj, poskytuje dobrú informáciu o anatómii, ale 
joystick počítača rozhodne nenahradí hand-
piece vŕtačky na kostnom tkanive. Naša zásoba 
spánkových kostí z Ana tomického ústavu LFUK 
umožňuje ponúknuť vám tradičný kurz disekcie 
spánkových kostí a chirurgie stred ného ucha 
v  prijateľných cenových reláciách s tradičnými 
lektormi a operatérmi ako aj špičkovým tech-
nickým zabezpečením od firiem BienAir, Zeiss 
a Ultramed. 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



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
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD
MUDr. Lívia Majerníková

Zodpovedný za organizáciu:

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@npba.sk
Tel./Fax: +421-2-63531542 +421-2-63531543

Záväzné prihlášky sa prijímajú do 20. 2. 2017.
Uprednostníme záujemcov so skôr podanou 
prihláškou.

Záväzná prihláška 
na 19. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti 
a chirurgie stredného ucha

Meno: .................................................................
Pracovisko: ..........................................................
Adresa: ................................................................
Telefón: ...............................................................
Fax: ......................................................................
E-mail: .................................................................

Nedeľa, 5. 3. 2017           áno/nie       100 EUR
Kurz disekcie spánkovej kosti 

Pondelok, 6. 3. 2017             áno/nie       40 EUR
Kurz chirurgie stredného ucha

Utorok, 7. 3. 2017            áno/nie    100 EUR
Kurz disekcie spánkovej kosti  

Kurzy disekcie a chirurgie spolu:   áno/ nie  110 EUR

Nocľah
Zabezpečujú si účastníci individuálne (Hotely Mel-
rose, Presburg 5min peši od miesta kurzu).

Obedy
5. 3. 2017      áno/nie 2 EUR
6. 3. 2017      áno/nie 2 EUR
7. 3. 2017      áno/nie 2 EUR

Spoločná večera
6. 3. 2017                   áno/nie 10 EUR

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

Záväznú prihlášku prosíme poslať na adresu 
sekretariátu kurzu. Prijatí účastníci obdržia 
zloženky na zaplatenie objednaných služieb.

P r o g r a m

Nedeľa, 5. 3. 2017  Disekcia spánkovej kosti
08.00–08.15 Otvorenie
08.15–09.00 Topografická anatómia spánkovej
    kostia 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, 6. 3. 2017 Chirurgia stredného ucha
Chirurgické výkony v priamom prenose
08.00–08.15 Otvorenie
08.15–16.00 Chirurgia stredného ucha
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 otochirurgic-

kých 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

19.30 Spoločenská večera

Utorok 7. 3. 2017  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


