
Zpráva z kurzu FESS pořádaného ORL klinikou Fakultní nemocnice 
Olomouc ve dnech 11. a 12. června 2013 

Ve výše uvedených dnech pořádala ORL klinika kurz zaměřený na endoskopickou chirurgii 
oblasti nosu a paranasálních dutin s rozvojem k oblasti endoskopické chirurgie baze lební. Na 
této se podílí společně v kooperaci s neurochirurgickou klinikou. Po přivítání cca 20-ti 
účastníků prof. MUDr. Ivo Stárkem, CSc. proběhlo sdělení MUDr. Heřmana na téma 
„Chirurgická anatomie nosu a PND“ následované sdělením o historii endoskopických technik 
MUDr. Salzmana, PhD. Mezi jednotlivými sděleními měli účastníci kurzu možnost sledovat 
živě přenosy z operačního sálu, jichž se ve většině případů ujal prim. MUDr Jiří Hoza, který 
má s touto problematikou bohaté zkušenosti /více než 2500 provedených operací/. MUDr. 
Hučko poté účastníky seznámil s předoperační přípravou a také pooperační ošetřováním 
operovaných pacientů. Odpolední část kurzu byla věnována především endoskopické chirurgii 
slzných cest, jichž se jako host ujal doc. MUDr. Komínek, PhD. z Ostravy a sdělení na téma 
endoskopická chirurgie očnice přednesl MUDr. Matoušek, PhD. z téhož pracoviště. Další 
sdělení přednesl prim. Pavol Lukášek ze Žiliny. Následně měli účastnici možnost preparace 
na kadaverech, tato část proběhla ve spolupráci s anatomickým ústavem LF UP v jejich 
prostorách. Lektoři z řad naší kliniky byli k dispozici účastníkům do pozdních odpoledních 
hodin a následně jsme se všichni přemístili do prostor olomoucké restaurace a pivovaru 
Moritz, kde probíhal společenský večer. Druhý den kurzu jsme se operativně přesunuli do 
oblasti baze lební, jež se rozvíjí ve spolupráci s neurochirurgickou klinikou. V živém přenosu 
byla předvedena endoskopická transnasální resekce adenomu hypofýzy, kterou provedl prim. 
MUDr. Jiří Hoza ve spolupráci s MUDr. Davidem Krahulíkem, PhD. Následovala další 
sdělení především z úst MUDr. Jiří Svárovského a MUDr. Jana Svárovského, který se 
zároveň zhostil poslední operace v rozsahu pansinuoperace. Po ukončení kurzu se všichni 
spokojení účastnici rozjeli do svých domovů s tím, že další kurz zaměřený více na oblast 
rhinobaze by měl proběhnout za dva roky.            prim. MUDr. Jiří Hoza 

 

 


