FINÁLNÍ PROGRAM
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole

ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych Vás jménem organizátorů pozval na jubilejní 60. ročník Otologického dne, pořádaný
jako již tradičně první čtvrtek v prosinci. Organizace se pro letošní rok ujala Klinika
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole ve spolupráci s
Nadačním fondem pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole
a setkání se bude konat v prostorách Kaiserštejnského paláce, jedné z nejkrásnějších
barokních budov na Malostranském náměstí.
Jsem velmi rád a moc si vážím obou přijatých pozvání ke zvaným přednáškám. Daniel Stach,
moderátor Hyde Parku Civilizace, ale i hlavní tvář vědeckých témat v programech České
televize, se zamyslí nad významem sluchu a řeči pro naše komunikační dovednosti a zejména
nad jejich významem v měnícím světě nových informačních technologií. Omezení ve
spojitosti s onemocněním Covid-19 přinesla do našich životů mnoho složitostí a negativ, ale
zároveň nás donutila k řadě změn a některé technologie lze v pozitivním smyslu využít i v
budoucnosti.
Pozvání k druhé zvané přednášce přijal profesor Josef Syka, který retrospektivně zhodnotí
význam jednotlivých klíčových poznatků vědy několika minulých desetiletí pro poznání
molekulárních mechanismů patofyziologie sluchu a jejich následné uplatnění v klinické
medicíně a představí nám, ze svého pohledu, největší terapeutické perspektivy současnosti.
V rámci odborného programu se zaměříme na možnosti ambulantní péče o nemocné s
chorobami uší, na problematiku kochleárních implantací, na patologie laterobaze a lícního
nervu a samozřejmě na přihlášená varia.
Pevně věřím, že druhá polovina letošního roku poběží již v klidnějších kolejích, okolnosti
umožní setkání na 60. Otologickém dnu a že připravovaný program vás zaujme.

Těším se na setkání
Za organizátory
Jan Bouček
Klinika otorinolaryngologie a hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

VÝBORY
Výbor kongresu
Prezident kongresu
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

Členové organizačního výboru
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)
as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. (2. LF UK, FN v Motole, Praha)
prim. MUDr. Jan Kluh (1. LF UK, FN v Motole, Praha)
doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)
as. MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D. (1. LF UK, FN v Motole, Praha)

Organizační sekretariát kongresu

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: +420 224434311
E-mail: info@otologickyden2020.cz

Technický sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r.o.

Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: sefrnova@guarant.cz
Web: www.guarant.cz

Úvodní slovo

DĚKUJEME PARTNERŮM KONGRESU
Hlavní partneři

PROGRAM
9:00 – 9:15

Kalivoda I. – 50 let od úmrtí akademika Antonína Přecechtěla

9:15 – 10:15

Limity ambulantní péče o otologického pacienta
moderuje: Kluh J. panelisté: Světlík M., Machač J., Najman P.

10:15 –10:45

coffee break

10:45 – 11:15

Stach D. – Sluch, řeč a nové formy komunikace / dezinformací

11:15 – 12:45

Kochleární implantace
moderuje: Bouček J. panelisté: Skřivan J., Chrobok V., Pourová R., Okluský M.

12:45 –14:00

oběd

14:00 – 14:30

Syka J. – Molekulární mechanismy EMT a možnost budoucí terapie

14:30 – 15:30

Vestibulární schwannom – chirurgická léčba za každou cenu?
moderuje: Fík Z. panelisté: Bouček J., Chovanec M., Netuka D., Liščák R.

15:30 –16:00

coffee break

16:00 – 17:45

Varia

• • Dlouhá O. – Centrální porucha sluchu – dichotismus
• • Svobodová V. – Změny ve sluchovém systému u jednostranné poruchy sluchu
• • Koucký V. – Simultánní resekce a kochleární implantace pro intralabyrintální schwannom
• • Dršata J. – Active Insertion Monitoring (AIM) – přínos pro kochleární implantaci (výsledky pilotního
souboru)
• • Néma K. – Percepční nedoslýchavost po operaci otosklerózy
• • Brothánková P. – Vliv textury filtračního papíru na vyšetření chuti
• • Krejzlová K. – Sluchové zisky u obliteračních technik
• • Jurovčík M. – Může mít koncentrace kyseliny hyaluronové ve středoušním sekretu u novorozenců s
rozštěpem patra klinický význam?
• • Tesařová M. – Histiocytóza z Langerhansových buněk v oblasti temporální kosti – kazuistika

18:00

Zakončení

VÝSTAVA

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
Abionic s.r.o.
Cochlear Europe Limited
Alpen Pharma CZ, s.r.o.
Audionika s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
Carl Zeiss, spol. s.r.o
Dobrýsluch.cz
Jiří ENDRŠT
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Olympus Czech Group
RADIX CZ s.r.o.
Surgipa Medical, spol. s r. o.
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