
Zpráva z kurzu FESS a endoskopické chirurgie baze lební pořádaného 
Otolaryngologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc v kooperaci 
s Neurochirurgickou klinikou FN Olomouc ve dnech 10. a 11. září 2015 
 
        Po úspěšném kurzu pořádaném před 2 lety byl ve výše uvedených dnech pořádán ORL 
klinikou kurz zaměřený na endoskopickou chirurgii paranasálních dutin  s výraznějším 
apelem k oblasti endoskopické chirurgie baze lební, na které se podílí ORL klinika v 
kooperaci s neurochirurgickou klinikou. Po zahájení workshopu cca 25-ti účastníků           
prof. MUDr. Ivo Stárkem, CSc. a doc. MUDr. Miroslavem Vaverkou, CSc. a po sdělení 
organizačních informací prim. Jiřím Hozou proběhla první přednáška MUDr. Heřmana na 
téma„Chirurgická anatomie nosu a PND a oblasti baze lební“ následovaná první operací 
endoskopické resekce makroadenomu hypofýzy s komentářem v přímém přenosu 
z operačního sálu, již se ujal  prim. MUDr. Jiří Hoza společně s primářem neurochirurgické 
kliniky doc. MUDr. Lumírem Hrabálkem, Ph.D. Následovaly přednášky  MUDr. Evy 
Čechákové z kliniky radiodiagnostiky na téma „Zobrazovací metody při indikacích FESS a 
rhinobaze“a přednáška MUDr. Csaby Hučka „Komplikace endoskopické chirurgie 
hypofýzy“. Další operací byla pansinusoperace pro chronickou rhinosinusitidy s polyposou 
v podání MUDr. Jana Svárovského. MUDr. Jiří Svárovský doplnil přednáškou „Vzácné 
nádory rinobaze a možnosti jejich léčby“ a MUDr. Jan Svárovský přednáškou „Endonazální 
řešení nejčastějších patologických stavů čelních dutin“. Následovala endoskopicky asistovaná 
septoplastika s osteoplastickou infraturbinální antrostomii v podání MUDr. Jiřího Hozy a 
odborný program prvního dne ukončilo sdělení prim. Pavla Lukáška ze Žiliny na téma 
„Woakesov syndrom“. Společenský večer byl velmi úspěšný v prostorách hostinského 
pivovaru Moritz, kde měli účastnici možnost navázat jak odborné, tak společenské a osobní 
kontakty. 
        V pátek se pokračovalo odborným sdělením doc. MUDr. Zdenka Fryšáka, CSc. na téma 
„Endokrinologická hlediska při indikaci operací adenomů hypofýzy“ následované kazuistikou 
MUDr.Vítězslava Nováka „Transnazální operace sfenoidální meningokély“. Další 
endoskopické resekce makroadenomu hypofýzy se opět ujali prim. MUDr. Jiří Hoza a doc. 
MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D. Následovalo odborné sdělení posledně jmenovaného na téma 
„Endoskopická transsfenoidální operace adenomu hypofýzy“ a „Vzacné, ale závažné 
patologické nálezy v oblasti klínové dutiny“. Další operace, tentokrát sanaci antra pro 
mykotickou sinusitidu, se zhostil MUDr. Jan Svárovský. MUDr. Jiří Hoza přednesl odborné 
sdělení na téma „Chirurgický management epistaxe“ a provedl poslední operaci - dekompresi 
orbity. Odbornou část ukončila sdělení MUDr. Jiřího Svárovského na téma „Endoskopický 
endonazální uzávěr likvorey v oblasti rinobaze“ a „Retrobulbární hematom“. Po oficiálním 
ukončení kurzu a rozdání certifikátů se účastníci rozjeli do domovů. Věříme, že kurz byl 
přínosný a všichni zúčastnění si odnesli spoustu cenných informací, které mohou zužitkovat.  
 
 
MUDr. Jiří Hoza, primář Otolaryngologické kliniky FN Olomouc 

 



 

 



 


