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Zpráva z Central European Endoscopic Ear 

Surgery Course 

 

Ve dnech 11-12. listopadu 2019 v Olomouci proběhl praktický kurz endoskopické ušní 

chirurgie. Tento moderní miniinvazivní chirurgický přístup k patologiím spánkové kosti si 

nejen ve světě, ale postupně i u nás získává zaslouženou pozornost. Na olomoucký kurz se 

podařilo přívést absolutní špičky v oboru – otce endoskopické ušní chirurgie Muaaze 

Tarabichi z Americké nemocnice v Dubaji, Dana Lee z Massachusetts Eye and Ear Infirmary 

v Bostonu a Tonyho Mikulce ze St. Louis University. Příjmení prof. Mikulce nám není 

povědomé náhodou. Je to výborně česky mluvící potomek českých emigrantů. Prezidentem 

kurzu a dalším lektorem byl doc. Richard Salzman, který se propagaci endoskopické ušní 

chirurgie ve střední Evropě věnuje již mnoho let. 

Kurz nabídl 20 účastníkům hands-on preparaci a dalším 10 zájemcům možnost účasti jako 

„observeři“. Zájem o kurz předčil očekávání organizátorů a již nyní připravují další ročník 

kurzu. Kurz byl mezinárodní nejen složením týmu lektorů, ale i účastníků, kteří přijeli nejen 

z Česka a Slovenska, ale i Polska, Rakouska, Ruska, Německa, Velké Británie, Řecka a 

Saudské Arábie. 

První den nabídl přednášky o historii, základních principech endoskopické ušní chirurgie a 

endoskopické anatomii středouší. Dále zazněly praktické rady „Jak začít“ a postupy 

základních středoušních operací. První den jsme rovněž shlédli přenosy z operačních sálů – 

stapedoplastiky a 2 tympanoplastik. 

Druhý den byl vyhrazen preparacím na čerstvě zmražených spánkových kostech, jejichž 

kvalitu si kurzanti velice pochvalovali. Posupně si vyzkoušeli elevaci tympanomeatálního 

laloku, přiblížili si anatomii středouší z endoskopického pohledu. Následně si vyzkoušeli 

myringo-, ossikulo-, tympano- a stapedoplastiky. 

Souběžně byl k dispozici Otoskills trainer od Grace Medical, který je velice jednoduchým 

trenažérem na zlepšení jemné motoriky pod endoskopickou kontrolou. 

Příprava a průběh tohoto praktického preparačního kurzu by nemohl proběhnout bez finanční 

a technické podpory fy Olympus a fy Grace Medical (české zastoupení fy Lindcare). 

V neposlední řadě se podařilo získat podporu Olomouckého kraje a Univerzity Palackého. 

O přesném termínu dalšího ročníku Vás budeme informovat na czechearendoscopy.com. 

Za organizační tým, 

Richard Salzman 


