
	

	

Sympózium Dvanásť hlavových nervov 2019 
 
Medzinárodné fórum v ADELI 
V ADELI Medical Center v Piešťanoch sa konalo už 3. sympózium venované 
neurologickým disciplínam, tentokrát v súvislosti s príčinami a funkčnými 
dôsledkami porúch 12-tich hlavových nervov. 
 
Multidisciplinárne publikum   
Cieľom organizátorov doc. Mudr. Miroslavova Tedlu, PhD, MpH z kliniky 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave a 
PaedDr. Adelaidy Fábianovej, medicínskej riaditeľky Adeli Medical 
Centra  bolo pripraviť podujatie atraktívne pre lekárov rôznych špecializácií, 
logopédov a iných pracovníkov venujúcich sa uvedenej problematike. Podľa 
pozitívnych ohlasov sa to podarilo. Multidisciplinárne publikum tvorili 
optalmológovia, logopédi, ORL špecialisti, neurológovia a samozrejme, 
chirurgovia pre tieto oblasti. 
 
Prioritou je pacient. A nie je to fráza. 
V štyroch tematických blokoch vystúpilo v prvý deň sympózia 23 
prednášajúcich z usporiadateľských inštitúcií: Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a Adeli Medical Centra, ako aj ich vzácni hostia: z Českej 
republiky MUDr. Richard Salzman, PhD., z ORL kliniky Olomouc, MUDr. Ján 
Vodička, PhD., z ORL kliniky Pardubice a z Talianska MUDr. Alexandra 
Semjanová, lekárka Neonatologickej a pediatrickej ambulancie v Bolzane.  
 
160 účastníkov viedla snaha o riešenie - v prvom rade  - problémov pacienta. 
V centre záujmu stálo zvýšenie kvality života pacienta pri diagnózach 
spojených s poškodením hlavových nervov či už v dôsledku cievnych 
mozgových príhod, deformácií skeletu, infekcií či genetických dispozícií. 
Poruchy tvárových nervov spôsobujú alebo signalizujú problémy zraku, 
sluchu, čuchu, chute, stability, reči, funkcií pri prehĺtaní.  
ADELI Medical Center je platformou odborníkov, ktorí prišli pracovať na 
riešeniach: diskutovať, vypočuť si a navzájom porovnať praktické skúsenosti 
osvedčené aj neoverené v praxi. V ovzduší rozpravy bolo cítiť zvedavosť a 
záujem o nové postupy, čerstvo overené vo výskume a z pôsobenia na 
špičkových zahraničných pracoviskách.  
 
Bez pýtania sa nieto napredovania 
Každý príspevok končí diskusiou a zanietenie trvá aj počas prestávok. 
Zvedavé otázky riešia dilemy, kedy použiť MRI a kedy CT, a v akých 
špeciálnych prípadoch aj obe zobrazovacie metódy. Aj pri káve pokračuje 
diskusia, aké sú dnes chirurgické možnosti riešenia a novinky náhradných 
“dielov" ľudského tela, úskalia v detskom veku, špecifiká seniorov. V 
hlúčikoch účastníkov zaznieva opakovane: Ako to robíte vy?… My máme 



	

	

dlhodobo udržateľné výsledky, keď to robíme takto…, Mám takýto prípad..., 
čo odporúčate?  
Veľmi očakávaný je preto druhý deň sympózia, kazuistiky, prípady z praxe, 
exemplárne individuálne a pritom všeobecne užitočné pre každého v pléne... 
 
Uprostred nepriaznivých podmienok: silná spriaznenosť. 
Prirodzene sa na pretras na pôde ADELI Medical Center dostávajú aj  
pragmatické otázky praxe v nemocničných zariadeniach a v ambulanciách. 
Lekári sú často v situácii, keď hrá rozhodujúcu úlohu čas, musia vybrať 
najlepšie riešenie z hľadiska ekonomiky prevádzky a jeho personálneho 
vybavenia. Tu sa prúd odbornej latiny strieda s realitou - nielen Slovenska. Je 
to otázka, čo si môže lekár dovoliť poskytnúť pacientovi v rámci limitov, ktoré 
sú k dispozícii a zároveň prebrať plnú zodpovednosť za poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti. Odborné medicínske praktiky sa tak na sympóziu 
diskutujú aj na pozadí otázok manažmentu zdravotníckych štruktúr. 
Skutočnosť, že mnoho lekárov a sestier zo Slovenska odchádza do 
zahraničia a nie vždy sa vrátia, túto rolu neuľahčuje. Spriaznenosť, to je však 
emócia, ktorá dominuje medzi kolegami bez ohľadu na dĺžku praxe a počet 
akademických titulov. Rešpekt a úcta k praktikám kolegu je podporovaná 
odhodlaním robiť svoju lekársku či logopedickú prácu najlepšie ako sa len dá.  
 
Kazuistiky a workshopy 
Druhý deň sympózia „12 hlavových nervov“ zaujal zaujímavými 
kazuistikami s mimoriadne obľúbenou časťou - praktickými pracovnými 
stanicami. V malých skupinách si poslucháči nacvičovali praktické zručnosti, 
z oblasti diagnostiky a terapie vestibulárneho systému, poruchy prehĺtania, 
vyšetrovania sluchu, čuchu a chuti, endoskopického vyšetrenia a o zatiaľ na 
Slovensku neznámej elektronickej podpore hltacích svalov.  
 
Na otázku „Kedy a kto presadí zavedenie najnovších poznatkov do praxe?“, 
odpovedala jedna z účastníčok najpriamejšie ako sa len dá:  Je to o nás! 
Čo znamená, že lekári a iní zdravotníci odchádzajú zo Sympózia v ADELI už 
s novším know how a je len na nich, ako ho presadia na svojich pracoviskách 
či konkrétne použijú v praxi. 
  
Kedy bude Sympózium v Adeli v roku 2020 a aká bude jeho téma? 
Dozviete sa medzi prvými… 
 
 
——— 
Na organizácii sympózia sa podieľali Sekcia laryngologická a Sekcia klinickej 
logopédie Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a 
krku, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB 
Bratislava, ADELI Medical Center a ENT studio, o.z. 


