
                                          

 

 
 

Akreditovaný kurz  
Základy v otorinolaryngologii a chirurgii 

hlavy a krku 
 na konci základního kmene v oboru ORL 

 
Začátek kurzu: 11.4.2022       Garant: Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. 

Konec kurzu: 15.4.2022     

Místo akce:  

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53  

Fakultní nemocnice Brno,, Černopolní 9, Klinika dětské ORL 

 

11.,12,,14.,15.4.2022 

13.4.2022 

   

11.4.2022 
Pondělí         Základy chirurgických postupů                          

                                          – ucho 
Přednášející 

08:00 - 09:00 Zahájení kurzu,  úvod, organizace, harmonogram    Gál/Veselý 

09:00 – 11:00 
Praktická demonstrace- 

- audiologie (tónová a slovní audiometrie), otoneurologie 
- operační sál  - kochleární implantace 

Gál/Veselý 

11:00 - 13:00 
Diagnostika a klinická manifestace základních ušních chorob a 
jejich komplikací (akutní a chronický středoušní zánět, úrazy 
ucha, nádory ucha) 

Rottenberg//Veselý 

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 - 16:00 
Praktická demonstrace a základní filozofie chirurgických postupů 
(sanační a rekonstrukční operace středouší, implantabilní 
systémy pro přímé kostní vedení a kochleární implantace)  

Veselý/Rottenberg 

16:00 - 17:00 Kazuistiky, diskuze, otázky absolventů kurzu Gál/Veselý 

12.4.2022 
Úterý       Základy chirurgických postupů 

- nos a vedlejší dutiny nosní 
 

08:00 - 09:00 Klinická anatomie nosu a VDN, vyšetření nosu a VDN Gál/Hanák 

09:00 – 11:00 

Praktická demonstrace 
- operační sál: FESS  

operační sál: DSE +  spánkový výkon   
 

Hanák/Gál 

11:00 - 13:00 Diagnostika a klinická manifestace chorob nosu a VDN a jejich 
komplikací (akutní a chronická rinosinusitida, komplikace zánětů  Hanák/Gál 

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 - 16:00 

Akutní stavy (epistaxe, komplikace zánětů VDN, úrazy 
obličejového skeletu. 
Základní filozofie chirurgických postupů (funkční endonazální 
chirurgie, indikace zevních přístupů) 

Hanák/Gál 



                                          

 

16:00 - 17:00 Kazuistiky, diskuze, otázky absolventů kurzu Gál/Hanák 

13.4.2022 

 

Středa       Základy chirurgických postupů 

- hrtan, průdušnice 

 

Klinika dětské ORL (KDORL) 

FNB Černopolní  

08:00 - 09:00 Úvod, klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice  Urík/Šlapák 

09:00 - 11:00 
Praktická demonstrace 

- odborné poradny , operační sál (základní výkony 
dětstké otorinolaryngologie) 

Urík/ Šlapák/Hošnová 

11:00 - 13:00 
Základní patologické stavy a vrozené Vady. 
 Akutní stavy v dětské otorinolaryngologii 
 

Máchalová/Kruntorád 

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 - 16:00 Praktická demonstrace a základní filozofie chirurgických postupů 
v dětské otorinolaryngologii Kruntorád/Máchalová 

16:00 - 17:00 Kazuistiky, diskuze, otázky absolventů kurzu Urík/Šlapák 

   

14.4.2022 

 

Čtvrtek       Základy chirurgických postupů 

- ústní dutina, hltan, jícen 

 

 

08:00 - 09:00 Klinická anatomie a vyšetření dutiny ústní, hltanu a jícnu Urbánková/Gál 

09:00 - 11:00 Praktická demonstrace na operačním sále 
. NBI diagnostika, onkologická operace  

Gál/Urbánková 

11:00-12:00 
Akutní stavy – komplikace tonzilitid, peritonzilární absces, 
parafaryngeální absces, hluboké krční infekce, cizí tělesa a 
poleptání jícnu 

Urbánková/Gál 

11:00 - 13:00 Zhoubné nádory ústní dutiny a orofaryngu – klinická 
manifestace, diagnostický algoritmus, TNM klasifikace 

Smilek/Gál 

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 - 16:00 

Praktická demonstrace a základní filozofie chirurgických postupů 
- operace na hrtanu – parciální/totální laryngektomie 
- operace orofaryngeálních tumorů - transorální přístupy, 

zevní přístupy, rekonstrukční operace  

Smilek/Urbánková 

16:00 - 17:00 Kazuistiky, diskuze, otázky absolventů kurzu Gál /Smilek  

 
 
 
 

  



                                          

 

 

15.4.2022 

 

Pátek      Základy chirurgických postupů 

– krk, slinné žlázy, štítná žláza 

 

 

08:00 - 09:00 Klinická anatomie krku, štítné žlázy a slinných žláz Hložková/Gál 

09:00 - 11:00 
Praktická demonstrace na operačním sále: 

- operace štítné žlázy 
- operace tumoru příušní žlázy (preparace n.VII) 

Gál/Hložková 

11:00 – 12:00 Choroby krku – zduření na krku, krční metastázy, klasifikace 
krčních disekcí   Hložková/Gál 

12:00 - 13:00 Choroby krku a slinných žláz – záněty slinných žláz, salivární 
tumory (klasifikace, diagnostika, taktika chirurgické léčby) Hložková/Gál 

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 - 16:00 

Filozofie chirurgických postupů, step by step, komplikace  
- Štítná žláza – diagnostika onemocnění štítné žlázy, 

zásady chirurgické léčby, komplikace chirurgické léčby 
- Parotidektomie -  oostup, management n.VII, 

komplikace , 

Hložková/Gál 

16:00 - 17:00 Kazuistiky, diskuze, otázky absolventů kurzu, ukončení kurzu 
 Gál/Hložková 

 
 


