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Ludvika…Záhořová
ORL (krční, ušní, nosní), estetická chirurgie
Absolvovala jsem Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, obor terapie, a po
promoci roku 1979 jsem nastoupila na Ušní, Nosní, Krční /ORL/ kliniku ve Fakultní
nemocnici Univerzity Karlovy v Praze.
Složila jsem I. i II. atestaci v oboru , na klinice jsem se věnovala problematice ORL v
celé šíři, jak umožňoval charakter tohoto univerzitního pracoviště. Byla jsem mj.
pověřena výukou studentů, později jsem se specializovala na ultrazvukové
vyšetřovací metody a plastickou chirurgii v oblasti hlavy a krku.
Absolvovala jsem vzdělávací kurzy v aplikaci injekčních výplní a botulotoxinu v Praze
a v Paříži.
Školitel kurzů aplikace injekčních výplní.
Z ročního pobytu na dětské ORL klinice Fakultní nemocnice UK mám zkušenosti s
dětskou problematikou.
Absolvovala jsem dlouhodobé stáže v Německu a Rakousku a v r. 1992-93 jsem byla
na stipendijním pobytu v Paříži, kde jsem se zabývala kromě nosní chirurgie též
estetickou chirurgií.
Od té doby jsem v pravidelném kontaktu s několika pařížskými klinikami, se kterými
spolupracuji nejen v oblasti ORL a estetické chirurgie, ale nově se zabývám i
laserovou chirurgií (po stáži v New Yorku a Francii).
.
Specializace a lékařské zájmy:
operace nosu, očních víček, odstálých boltců, aplikace
injekčních výplní hyaluronová kyselina a botulotoxinu (Botox a Dysport), tekutý lifting aj. metody
rejuvenace hlavy a krku, laserová chirurgie,
hovořím anglicky, německy, francouzsky a rusky.
Členství v odborných společnostech:
Česká společnost J.E.Purkyně
ORL společnost, Společnost pro využití laseru v medicíně
Česká akademie dermatovenerologie
Společnost frankofonních lékařů
Societe francaise d. O.R.L. et du Chirurgie de la Face et du Cou
World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine
E-mail: zahorova.ludvika@seznam.cz
www: www.zahorova.cz
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