Foniatrická klinika 1. LFUKa VFN ve spolupráci s
Oddělením kognitivních systémů a neurověd Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
ČVUT
Otorinolaryngologickou klinikou 3. LFUK a FNKV
a Oddělením neurověd sluchu Ústavu experimentální medicíny AVČR
si Vás dovolují pozvat na obnovenéAUDIOLOGICKÉ SEMINÁŘE

Středa 10. listopadu 2021
16:00 hod. doc. MUDr. Martin Chovanec, PhD.,Klinika otorinolaryngologie FNKV a 3. LF
UK:Chirurgická léčba vestibulárního schwanomu a možnosti následné rehabilitace sluchu
17:00 hod. doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. a MUDr. Libor Černý, PhD., Foniatrická klinika 1. LF UK a
VFN: Sluch u nedonošených dětí

Středa 8. prosince 2021
16:00 hod. doc. MUDr. Jan Bouček, PhD., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN Motol: Chirurgická léčba hluchoty
17:00 hod MUDr. Jakub Dršata, PhD., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec
Králové: Kvalita sluchu u dětí ve školním věku

Semináře se konají v posluchárně A303 Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
(3. patro, budova A), ulice Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 (5 minut chůze od stanice metra
Dejvická).
Semináře budou přenášeny i online přes ZOOM:https://cesnet.zoom.us/j/7265720474
Sledování je možné v počítači, tabletu i mobilu a to buď přímo ve webovském prohlížeči (Chrome
apod.) nebo v aplikaci ZOOM (zdarma ke stažení na zoom.us, google play, app store). Pro vstup do
ZOOM není nutná žádná registrace ani heslo.
Prosíme účastníky seminářů, kteří budou osobně přítomni, o dodržování platných epidemiologických
opatření. Dle současných pravidel to znamená pohybovat se po budově s respirátorem a prokázat
bezinfekčnost potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19, ukončené vakcinaci, negativním PCR
testu (ne starším než72 h) nebo antigenním testu (ne starším než 24 h).
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Vědecký sekretář audiologických seminářů: MUDr. Oliver Profant, PhD., Otorinolaryngologická klinika
3. LFUK a FNKV , telefon.: 26716 2574, email: oliver.profant@fnkv.cz

