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Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych vám všem poděkoval za vaši aktivní práci v celém roce 2017. Je pro mě radostí pozorovat nárůst
kvalitních odborných setkání, což je jeden z hlavních úkolů na ČSORLCHHK ČLS JEP. Výbor na svém posledním setkání
konstatoval, že naše odborné aktivity a ekonomika jsou pozitivní a zdravé, proto jsme se rozhodli a odsouhlasili
navýšení finanční podpory na vzdělávání mladých ORL lékařů.
Podpora mladých ORL lékařů 2018
Kutvirtova cena
• 3 x 10 000 Kč publikace nad 35 let, do 35 let,
monografie

ORL akademie
• přednáška rezidenta 1. autor
• 6 x 2 000 Kč
Česko německé dny
• přednáška, PhD student (+ jeden rok po obhajobě)
1. autor
• předpoklad 5 x 3 000 Kč

Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie
• 7000 Kč původní práce, 3000 Kč kazuistika
Cestovní granty do 35 let
• 7 x 10 000 Kč

Cestovní grant PhD studenta do 35 let
• Publikace na téma PhD v časopise Otorinolaryngologie
a foniatrie, PhD student (+ jeden rok po obhajobě)
1. autor
• Zpráva ze stáže www a časopis
• 2 x 20 000 Kč

Český ORL kongres
• do 35 let přednáška nebo poster 1. autor
• 10 x 2 000 Kč
Foniatrický kongres
• do 35 let přednáška nebo poster 1. autor
• 5 x 2 000 Kč

Administrátoři www
• 4 x 5 000 Kč

Více na http://www.otorinolaryngologie.cz/
Přeji Vám a Vašim rodinám klidný advent, krásné svátky vánoční , zdraví a štěstí v roce 2018.
Viktor Chrobok
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Sdělení

Zprávy z uplynulých
odborných akcí

Čestní členové ČSORLCHHK
ČLS JEP

4. česká ORL akademie
6.–7. října 2017, Praha

Prim. MUDr. Jitka Vydrová

První říjnový víkend roku 2017 (6.–7. října) přivítal pražský Purkyňův ústav na Albertově početný zástup převážně mladých, ale i starších a zkušených otorinolaryngologů. V pořadí již čtvrtá česká ORL Akademie se těšila
rekordní účasti 178 posluchačů a nabídla pestré spektrum přednášek v rozsahu atestačních otázek od předních
českých odborníků.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Páteční první blok byl věnován středoušnímu zánětu
a jeho léčbě v podání prof. Chroboka (Hradec Králové)
a prof. Šlapáka (Brno).

Doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.

Ve druhém bloku dostalo prostor šest vybraných řečníků
z řad rezidentů, kteří v desetiminutových sděleních prezentovali zajímavá kazuistická sdělení či výsledky vlastních výzkumů. Aktivní účastníci – rezidenti, kteří přednesli svá ústní sdělení na ORL Akademii 2017, mají právo
na účast na ORL Akademii 2018 bez poplatku. Všichni
řečníci současně obdrželi diplom a knihu nakladatelství Tobiáš dle vlastního výběru. Celkem bylo zasláno
36 abstraktů, které jsou otištěny časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.

Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

Poslední páteční blok pod vedením prof. Plzáka (Praha)
a as. Matouška (Ostrava) shrnul problematiku nádorů
vedlejších dutin nosních a diferenciálně diagnostických
otázek – epistaxe a nosní neprůchodnost.

Dr. med. Dr. med. dent. Jürgen Abrams

Sobotní ráno zahájili as. Čada (Praha) s as. Sýbou (Praha)
přehledem obávaného tématu otoneurologie. Na závěr
bloku proběhla autogramiáda k příležitosti vydání knihy
Závratě od MUDr. Zdeňka Čady, Ph.D.
ORL Akademie byla zakončena souborem přednášek
profesora Klozara (Praha) a as. Zábrodského (Praha) na
onkologickou problematiku nádorů hrtanu a hypofaryngu.

Prof. Dr. Andreas Dietz

Pátá ORL Akademie 2018 se uskuteční v Mikulově
12.–13. října.
Tématy budou:
• Štítná žláza
• Hltan – zánětlivé nemoci hltanu, tonzilitidy, reflux,
kašel
• Nádory ucha, MMK a pyramidy
• Traumatologie v ORL

Prof. Dr. med. Andreas H. Mueller

Tím bude zakončen první pětiletý cyklus ORL Akademií,
určený lékařům v atestační přípravě i ostatním zájemcům
o obor otorinolaryngologie.
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Prezident kongresu
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

Nezbývá než si přát, aby příští ročník pořádaný
19.–20. října 2018 v Brandenburg an der Havel byl
stejně úspěšný jako ten letošní. Vítána je účast především
mladých lékařů a PhD studentů.

Odborný garant kongresu
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

Za pořadatele
Jaroslav Betka

Organizátoři 16. Česko-německých ORL dnů Jaroslav
Betka a Karel Sláma ml.

16. Česko-německé ORL dny

39. sjezd SAOF

12.–13. října 2017, Ústí nad Labem

13. a 14. října 2017, Humpolec

Ve dnech 12.–13. října 2017 proběhl již 16. ročník Českoněmeckých ORL dní. Odborná akce je určena především
mladým ORL lékařům a klade si za cíl nejen výměnu
odborných znalostí z oboru otorinolaryngologie, ale
zároveň je ideální příležitostí k navázání nových kontaktů
a prohlubování přátelství obou sousedících zemí.

Ve dnech 13. a 14. října 2017 se konal v hotelu Fabrika
v Humpolci pravidelný podzimní sjezd ambulantních
otorinolaryngologů a foniatrů.
Na páteční odpolední program jsme pozvali zástupce
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL), aby nás
podrobně informoval o důvodech zavedení povinnosti
vydávání elektronických receptů od 1.1.2018. Zástupce
SUKLU Ing. Koucký nám sice nevysvětlil, v čem bude
spočívat přidaná hodnota povinnosti vydávat e-recept, ani
to, proč je nutné posílat všechny recepty do centrálního
úložiště receptů na SUKLU. Ujistil nás však, že centrální
úložiště je dobře chráněné proti případnému zneužití
a rovněž nás ujistil, že je přesvědčen, že systém bude
fungovat velmi dobře. Vzhledem k nestabilní internetové
síti v ČR sice nerozptýlil naše obavy, ale pro lékaře bylo
alespoň výhodné, že součástí prezentace SUKLU byla
registrace ORL lékařů k přidělení certifikátu SUKLU pro
vydávání e receptů přímo na místě v Humpolci. Další
část programu se týkala zavedení elektronické evidence
tržeb, která má být povinná pro všechny lékaře od
1. března 2018. O právních a ekonomických aspektech
této povinnosti informoval ředitel společnosti Intereco
Mgr. Pavel Hlavička.

Letos byl náš kongres pořádán v reprezentativních
prostorech secesního zámečku Větruše pod vedením
hlavního organizátora prim. MUDr. Karla Slámy ml., Ph.D.
Kongresu se účastnilo přes 20 přednášejících jak z ČR,
tak z Německa. Program byl rozdělen do tematických
bloků otologie, onkologie, rinologie a spánkové medicíny.
Odborný program doplnil příjemný společenský večer
korunovaný živou hudbou a módní přehlídkou.
Celý kongres přinesl nejen kvalitní teoretické přednášky,
ale především příjemná setkání a navázání nových vztahů
s kolegy ze sousedních zemí. Mnozí z mladých lékařů zde
měli první příležitost k prezentaci v cizím jazyce a všichni
si vedli velmi dobře. Cenu pro nejlepší prezentaci do 35
let (účast na laryngologickém a otochirurgickém kurzu) si
odnesli dr. Haroun za německou stranu a dr. Lazák za ČR.
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Schůze České společnosti
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS
JEP Královéhradeckého
a Pardubického regionu

Sobotní odborný program byl věnován problematice
závratí. Vyšetřovací a terapeutický algoritmus z pohledů
otorinolaryngologa přednášel MUDr. Zdeněk Čada
a z neurologického pohledu MUDr. Michaela Daňková.
MUDr. Zdeněk Čada rovněž představil svou učebnici
„Závratě“, která vyšla letos v edici Medicína hlavy a krku.
Příští již 40. setkání ambulantních ORL lékařů se bude
konat opět v Humpolci ve dnech 20. a 21. dubna 2018.
Páteční odpolední program bude věnován jako vždy
aktuální situaci ve zdravotnictví, odborný sobotní program
bude věnován problematice dětské otorinolaryngologie
a akutním stavům v ORL. Více informací: www.saof.cz

19. října 2017, Hradec Králové
Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého a Pardubického regionu proběhlo dne 19. října 2017
v Hradci Králové. Akce byla konána pod záštitou České
společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP, hlavními organizátory byly královéhradecká
a pardubická klinika ORL a chirurgie hlavy a krku. Partnery semináře se staly firmy Abionic, Cochlear a Metaboli
Med.
Nosným tématem akce byla problematika nedoslýchavosti. Jednotlivé přednášky byly koncipovány jako odpověď na otázku: co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě nedoslýchavosti od jednotlivých odborníků,
podílejících se na diagnostice a komplexní léčbě nedoslýchavosti. Přednášející proto byly nejen otorinolaryngologové, ale rentgenolog, foniatr, genetik či klinický logoped.
Postupně zazněly následující příspěvky:

Jitka Vydrová

Co lze očekávat v léčbě nedoslýchavosti od: ORL lékaře
na ambulanci (Čelakovský), audiologa (Dršata), screeningu sluchu (Chrobok, Janouch), rentgenologa (Kopřiva), genetika (Šenkeříková), pacienta (Vodička), foniatra
(Dršata), klinického logopeda (Stránská), investigátora
klinické studie (Mejzlík) a otochirurga (Školoudík).
Komplexní problematika diagnostiky, medikamentózní
i chirurgické léčby a protetických možností rehabilitace
nedoslýchavých pacientů byla následně demonstrována
na kazuistických sděleních v panelové diskusi.
Jak se ukázalo, v přístupu k nedoslýchavým pacientům
stále existuje mnoho sporných otázek, ke kterým
nemají jednotliví odborníci jednotný přístup. I proto
je problematika nedoslýchavosti vděčným tématem
a jistě bude diskutována v rámci otolaryngologické obce
i nadále.

J. Dršata
R. Havlík
a kolektiv

luchfoniatrie – sluch

Petr Čelakovský
Viktor Chrobok
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foniatrie – sluch
Jakub Dršata
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XI. Ningerovy dny

Akce se zúčastnilo 35 lékařů s ČR a ze Slovenska. Formou
videokonference bylo demonstrováno celkem 5 operací
odstátých boltců u dětí. Operatéři a lektoři kurzu ukázali
různé techniky a přístupy podle charakteru vývojové vady
boltců. Účastníci měli možnost diskutovat s operatéry
přímo v průběhu operace. Mezi operacemi proběhly
teoretické přednášky na téma anatomie a vývoje ušních
boltců a přednášky k jednotlivým operačním technikám.
Společenský večer proběhl tradičně v bowlingové hale
Na Střelnici.

20.–21. října 2017, Luhačovice
XI. Ningerovy dny v Luhačovicích proběhly ve dnech
20.–21. října 2017. Hlavním tématem byla problematika
péče o děti s poruchou sluchu ze všech směrů pohledu.
Program byl sestaven jako československý a pozváni byli
přední odborníci z Čech i Slovenska. Na programu byly údaje
z novorozeneckého screeningu sluchu u nás i na Slovensku,
byl podán přehled vyšetřovacích metod sluchu u dětských
pacientů a zásady a možnosti těchto metod. V druhém
dnu byl podán přehled léčebných možnosti v oblasti vad
sluchu u dětí, byly prezentovány možnosti stávajících
i nových center, které se zabývají náhradami sluchu
a novinkami v protetické péči. Celkem se zúčastnilo více jak
120 posluchačů a vystavovalo 11 firem.

Kurz se vydařil po stránce odborné i společenské.
Pořadatelé děkují všem účastníkům za účast na kurzu.
Příští kurz proběhne 25.–26. října 2018.
Libor Sychra

Ivo Šlapák

Kurz IPVZ Sonografie hlavy
a krku – moderní trendy
31. října – 1. listopadu 2017, Praha
Na přelomu října a listopadu 2017 pořádala Klinika ORL
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný
kurz věnovaný sonografii v oblasti hlavy a krku. Kurzu se
účastnilo tentokrát jedenáct ORL specialistů.
Za pozitivní posun považujeme, že všichni účastníci
již měli vlastní zkušenost se sonografií v ORL a je to
příznivou známkou zavádění této metody do oboru.
Zároveň i vlastní kurz byl obohacen o možnost konzultace
vlastních zkušeností.

Kurz plastiky boltců

Kurz je rozdělen do dvou dnů, účastníci v úvodu každého
dne absolvovali teoretické přednášky, o možnosti využití
sonografie v ORL oboru a jejího přínosu při stanovení
správné diagnózy příslušných onemocnění.

26.–27. října 2017, Svitavy
Ve dnech 26.–27. října 2017 proběhl ve Svitavské
nemocnici IV. ročník kurzu plastiky boltců. Kurz pořádá
svitavské oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Klinikou
dětské ORL LF MU a FN Brno a oddělením dětské plastické
chirurgie KDCHOT LF MU a FN Brno. Odborná akce byla
garantována Českou společností otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Poté se účastnili praktické demonstrace pacientů
s konkrétními patologickými nálezy. První den byl věnován
především problematice slinných žláz, následující den
sonografii štítné žlázy a ostatní ORL problematice, včetně
praktické demonstrace punkční biopsie.
V závěru obou dnů měli účastníci možnost sami si
vyzkoušet sonografické vyšetření hlavy a krku.
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Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz
a těšíme se při další setkání.

Emotivní byl rozhovor s p. Mgr. Klimešovou, nositelkou
kochleárního implantátu, která má obrovský dar sdělit
vnímání hluchoty a kochleárního implantátu jako pomůcky v životě, při vnímání hudby.

Za kolektiv lékařů věnujících se sonografii hlavy a krku
ORL kliniky 1. LF UK Praha
Petr Laštůvka

Diskusi oživila i přítomnost JUDr. Janoucha, z jeho přenášky vyplynulo že „my lékaři“ často nedodržujeme zákonem dané postupy a řadu nařízení zcela ignorujeme.
Oživením byla i přítomnost Mgr. Suchoně ze Školy pro
děti s poruchami sluchu, který poskytl informaci o způsobu vzdělávání nedoslýchavých dětí ve speciálních školách
ale i v běžných školách. K současné snaze o inkluzi postižených dětí do běžných škol se staví coby odborník velmi
kriticky, rodinám a dětem přináší často řadu problémů
a děti se necítí ve škole mezi zdravými spolužáky šťastné
a systém učení často „nedávají“.

XXIII. Beskydský ORL den
„Nedoslýchavost – sociální
dopady, hodnocení
nedoslýchavosti“
3.–4. listopadu 2017, Sepetná v Ostravici

Seminář měl být i příležitostí se pobavit, což potvrdil
tradiční společenský večer s tancem. Příjemným oživením
bylo i „půlnoční překvapení“ – baletní vystoupení
Mužoretů společně s Vlastimilem Harapesem.

23. ročník pravidelné nadregionální akce „Beskydský ORL
den“ pořádaný Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku se
tradičně konal v krásném prostředí rekreačního areálu
Sepetná v Ostravici, zúčastnilo se jí 245 lékařů a sester
z ČR, SRN, Slovenska.

Pavel Komínek

Odborný program probíhal formou panelu a byl zaměřen
na problematiku sociální dopady nedoslýchavosti. Velký
prostor byl věnován diskusi, což zajistilo pozornost nejen
členů panelu ale především všech posluchačů.
O chybách a omylech diagnostiky sluchových vad hovořil
prof. Chrobok (Hradec Králové). Zdůraznil potřebu kvalitní anamnézy, současně ale upozornil na to, že „pacient
vždy neříká pravdu“. Všechna speciální vyšetření jsou
pouze „částí mozaiky“, nelze se tedy otrocky spoléhat
na závěry pouze izolovaných vyšetření.
Dršata (Hradec Králové) prezentoval různé způsoby hodnocení sluchových ztrát. Zatímco funkční poruchu umíme
poměrně době měřit (audiometrické vyšetření), sociální dopady – tedy znevýhodnění v denních situacích – již umíme
hodnotit hůře. Na tuto přednášku velmi úzce navazovala
sdělení Zeleníka (psychologický a další dopady sluchové
porucha na pacienta a rodinu) a prim. Chmelové (Klinika
rehabilitace FN Ostrava). Ta představila MKF – Mezinárodní
klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví, která se
snaží postihnout onemocnění v souvislosti s fyzickými ale
i společenskými aktivitami. Tato klasifikace je praxi užívána v justici, v medicíně by měla sloužit k porovnání nemoci
v posudkovém lékařství, pro srovnávání léčebných postupů,
pro sociální služby či statistickou prognostiku. Metodika je
nicméně v současnosti velmi komplikovaná a její praktické
použití bude nejspíše možné až po jejím zjednodušení.

XXII. Beskydský ORL den – panelová diskuse

Na toto sdělení velmi dobře navazovaly další přenášky.
Dr. Zvoníková z Ministerstva práce a sociálních věcí hovořila o způsobu rozdělování sociální podpory, invalidních
důchodů… MPSV ČR rozděluje 100 mld Kč (!), z diskuze
vyplynulo, že sociální systém je v ČR velmi „velkorysý“ a je
mnohdy nadužíván.
Prim. R. Havlík (Brno) hovořil o možnostech korekce sluchových vad. Zdůraznil potřebu oboustranné korekce
u oboustranné nedoslýchavosti. Je chybou, pokud nemocné informujeme o tom, že jednostranná sluchová
vada „není ke korekci“ jen proto, že zdravotní pojišťovny
pro tyto poruchy neposkytují příspěvek.

Foto autora s Vlastimilem Harapesem
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30. mezinárodní kurz
endoskopické endonazální
chirurgie

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 6.–9. listopadu
2018. Novinkou bude možnost nácviku vedení operace
na virtuálním simulátoru.
Za pořadatele
Jan Plzák

7.–10. listopadu 2017, Hradec Králové
Vzhledem ke kulatému 30. výročí kurzu je vhodné si připomenou jeho historii. Prvních 22. ročníků proběhlo pod
vedením Prof. Ivana Hybáška a poté Doc. Jana Vokurky
v Hradci Králové, od r. 2010 je kurz pořádán na Klinice
ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze. Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 32 lékařů z České republiky, Slovenska a Spojených arabských emirátů,
16 se podílelo na preparačním kurzu na kadaveru.
První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické
přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie
a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace
FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, komplikací, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky
supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, argonplazmakoagulace u m.
Rendu-Osler-Weber, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily
na problematiku ambulantní endoskopie, včetně 3D zobrazení, praktického nácviku použití různých typů shaverů
a demonstraci různých navigačních systémů (optických
i elektromagnetických).

Teoretické přednášky kurzu endoskopické endonazální
chirurgie na posluchárně

17. ORL Vincentka Fórum
„125. výročí vzniku první
české otorinolaryngologické
kliniky“

Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endoskopické endonazální chirurgii. Součástí prvního dne
pokročilé části kurzu bylo 17. ORL Vincentka Fórum
„125. výročí vzniku první české otorinolaryngologické
kliniky“, v rámci něhož zazněla přednáška o současném
postavení pokročilé endoskopické chirurgie nosu, VDN
a rinobaze s důrazem na problematiku nádorů nosu, VDN
a rinobaze (benigní – angiofibrom nosohltanu, i maligní),
chirurgii očnice, f. pterygopalatina a infratemporalis. Dále
v rámci kurzu zazněly přednášky o přístupech do čelní
dutiny, invertovaném papilomu, průběžně bylo probráno
řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byla přenášena operace schwannomu f. infratemporalis, f. pterygopalatina, orbity, zasahující do střední lební jámy. Tradice
byla i letos dodržena a poslední operace vzhledem k rozsahu a charakteru patologie trvala přibližně dvojnásobek
plánovaného času, tedy cca 5 hod. Opět tradičně jeden
z účastníků kurzu vytrval u sledování živého přenosu až
do konce do pozdních odpoledních hodin! Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů.

9. listopadu 2017, Radiopalác, Praha
Při příležitosti výročí 125 let od založení první české
ORL kliniky se uskutečnila tato tradiční akce tentokrát
v celodenním slavnostním formátu.
Dopolední blok, který vedl dr. Jan Bouček, byl věnován
historii 30 let kochleární implantace v České republice.
Vyvrcholením tohoto bloku byla závěrečná diskuze
s pacienty, kteří kochleární implantát užívají.
Odpolední program uvedl Prof. Jan Betka přednáškou
„125 let české otorinolaryngologické kliniky“, v které se
věnoval osobnostem jednotlivých přednostů pracoviště
od roku 1892. Ing. Ladislav Šumšal informoval o historii
a léčebných účincích Vincentky. Následovalo přehledné
sdělení Prof. Jana Plzáka „Rinologie a rinobaze“ věnované
současnému postavení pokročilé endoskopické chirurgie
nosu, VDN a rinobaze s důrazem na problematiku
nádorů nosu, VDN a rinobaze (benigní – angiofibrom
nosohltanu, i maligní), chirurgii očnice, f. pterygopalatina
a infratemporalis.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů
pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními
instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy.
I letos byla opět kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

Po přestávce navázala členská schůze české ORL
společnosti
vedená
předsedou
Prof.
Viktorem
Chrobokem. Poté zazněly přednášky nových čestných
členů společnosti Prof. Andrease Dietze (Lipsko)
„Head and Neck Oncology including surgery into more
personalized concepts“ a Prof. Jan Klozara „Onkologie
hlavy a krku dnes“.

30. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům unikátní odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických
přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu a vlastního nácviku práce
s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák
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Předání čestného členství ČS ORLCHHK ČLS JEP – ORL
Vincentka Fórum

Operační pole po totální parotidektomii a blokové krční
disekci vpravo

Kurz IPVZ Diagnostika
a management nádorových
onemocnění slinných žláz

Kurz IPVZ Septoplastika –
současné trendy

14. listopad 2017, Praha

Dne 22. listopadu 2017 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze, pod vedením
as. MUDr. Miloše Taudyho, další ročník kurzu věnovaného
současným trendům chirurgie nosního septa.

22. listopadu 2017, Praha

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie
IPVZ, uspořádala dne 14. listopadu 2017 kurz zaměřený
na problematiku tumorozních onemocnění slinných žláz.

Přednášejícími byli, krom vedoucího kurzu, prim.
MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.,
as. MUDr. Vít Kratochvil. V rámci kurzu zazněly přednášky
věnované anatomii nosního septa, možnostem vyšetření
nosní neprůchodnosti, prezentovány byly moderní chirurgické postupy. Rozebrány byly rovněž indikace septoplastiky a nechyběly ani živé ukázky operativy z operačního sálu.

Pod vedením lektorů as. MUDr. M. Zábrodského a as.
MUDr. M. Kuchaře byly probrány základní diagnostické
i terapeutické přístupy k tumorům slinných žláz.
Přednášky byly zaměřeny na teoretické základy (obecná
anatomie a fyziologie slinných žláz), dále kapitoly
speciální jako je klinické dělení tumorů slinných žláz,
možnosti cytologické diagnostiky s ohledem na současný
nový milánský klasifikační systém cytologických nálezů,
možnosti ultrazvukové diagnostiky.

V komorní atmosféře účastníci využili možnosti setkat se
a diskutovat se zkušenými operatéry. Věříme, že tento již
tradiční kurz přispěl k prohloubení znalostí a dovedností
zúčastněných otorinolaryngologů a těšíme se na setkání
i v roce 2018.

Další kapitolou byla otázka rozsahu výkonů na slinných
žlázách a problematika blokových direkcí u zhoubných
tumorů. Kurz byl zakončen praktickou ukázkou
extrakapsulární exstirpace benigního tumoru příušní
žlázy.

Vít Kratochvil

Jsme rádi, že kromě otorinolaryngologů se na kurzech
objevují i kolegové spřátelených oborů (maxilofaciální chirurgie), což je podkladem pro budoucí komplexní
a lépe organizovanou spolupráci při péči o tyto pacienty.
Plná obsazenost kurzu a velmi pozitivní ohlasy účastníků naznačily, že kurzy s touto tématikou jsou potřebnou
součástí postgraduálního vzdělávání.
Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se
na další setkání.
Za lektory
Michal Zábrodský

Schéma nosního septa
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Kurz IPVZ Narrow band
imaging v diagnostice
tumorů dutiny ústní,
hltanu a hrtanu

v praxi využitelné metody (např. video Head Impulse
Test). Na programu byla dále problematika lícního nervu
ve vztahu k laterobazálnímu poranění.
Samostatná část byla věnována kochleárním implantacím, které se stávají stále dostupnějším a běžnějším řešením nedoslýchavosti u pacientů.

1. prosince 2017, Praha

V programu se představila řada českých odborníků, pozvání přijali také tři přednášející ze zahraničí. Basile Landis z univerzity ve švýcarské Ženevě hovořil o středoušní
chirurgii a chuti. Další zahraniční host prof. Pascal Senn
(také ze Ženevy) se věnoval budoucnosti kochleární implantace (program NANOCI). Robert J. Pauw z Nizozemí
měl přednášku věnovanou léčbě chronických středoušních zánětů a obliteraci trepanačních dutin.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ
byla pořadatelem kurzu shrnujícího současné možnosti
využití úzkopásmového zobrazení v diagnostice patologických lézí sliznice horních cest dýchacích a polykacích.
Kurz byl letos zkrácen na jeden den, program byl proto
velmi intenzivní. Zahrnoval teoretický přehled dostupných
technologií a zevrubný popis principu použití úzkopásmového zobrazení v současnosti (as. Zábrodský) a přehledovou přednášku shrnující diagnostické možnosti NBI
u patologických stavů v oblasti hlavy a krku (as. Lukeš).
Dalším důležitým bodem byla praktická ukázka vyšetření
pacientů v NBI módu v ambulantním režimu a poté se oba
lektoři podělili o předvedení intraoperačního použití této
nesmírně užitečné technologie u pacientů s postižením
laryngeální sliznice. Přes relativně nabitý program kurzu
byl ponechán dostatečný prostor i pro diskuzi k tématu.
Kurz byl opět plně obsazen, proto se v příštím roce vrátíme opět k osvědčenému dvoudennímu schématu kurzu.

Účastníci měli možnost přihlásit se na dva instruktážní
kurzy (trepanace temporální kosti a neuromonitorace).
Oproti zvyklostem byly pro ně připraveny i tři divadelní
vstupy: Lícní nerv a Maryša; Romeo a kochleární implantace; Hamlet, závratě a trepanační dutina. Jednalo se
o ORL adaptaci známých klasických her. Na 57. otologickém dnu jsme přivítali 120 účastníků.
Odbornými garanty akce byla Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., Fakulta zdravotnických studií
Univerzity Pardubice, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se
na další setkání.
Za lektory
Michal Zábrodský

Účastníci Kurzu IPVZ Narrow band imaging v diagnostice
tumorů dutiny ústní, hltanu a hrtanu na operačním sále

57. Otologický den
7. prosince 2017, Východočeské divadlo Pardubice
Dne 7. prosince 2017 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích odborná vzdělávací akce 57. otologický
den.
Jedním z hlavních témat byly závrativé stavy, patřící nejen
do problematiky ORL, ale i neurologie. Cílem bylo přiblížit
praktický přístup k pacientům se závratěmi a uvést
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XII. demonstrační kurz a seminář
Sanační a rekonstrukční chirurgie
středního ucha

Pozvánky na schůze
a odborné akce

22.–23. března 2018, Svitavy

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP Královéhradeckého
a Pardubického regionu

NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.
SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Oddělení otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
prim. MUDr. Libor Sychra
SVITAVY, Kollárova 643/7, PSČ 568 25
tel.: 461 569 345 lůžkové oddělení
461 569 373, 461 569 324 operační sál
461 569 374 audiologie

18. leden 2018, 15:00–17:30 hod.
Výukové centrum, přednášková místnost EC1 EC2,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
https://www.fnhk.cz/orl/seminare-a-akce/planovane-akce

oddělení
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
SVITAVY

e-mail: libor.sychra@svitavy.nempk.cz
www.svitavy.nempk.cz

PRVNÍ INFORMACE

Program: „Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice
a léčbě nádorů příušní žlázy od ...“

∗

OS ČLK Svitavy
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Oddělení otorinolaryngoskopie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje a.s., Svitavská nemocnice

Temporal bone course – Prague 2018

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

22.–25. ledna 2018, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/temporal-bone-course-prague-2018

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vážení kolegové,

Klinika dětské ORL LF MU a FN Brno
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 2. LF UK a FN Motol

dovolte zopakovat pozvání na Temporal bone course –
Prague 2018, kde zbývá ještě několik volných míst. Kurz
se uskuteční ve dnech 22.–25. ledna 2018 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN
v Motole.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF Univerzity Palackého a FN Olomouc

pořádají

XII. demonstrační kurz a seminář
Sanační a rekonstrukční chirurgie
středního ucha

Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek
(otologických a otoneurologických) a disekce spánkové
kosti. Akce bude probíhat v angličtině, za účasti dvou významných zahraničních hostů, prof. Samuela H. Selesnicka z Weil Cornell Medical College z New Yorku a prof. Miklose Totha z Hamburgu.

22. – 23. března 2018
Seminář se uskuteční v prostorách Svitavské nemocnice
Seminář je určen pro všechny ORL lékaře zajímající se o problematiku
chronického středoušního zánětu pracujících v ORL ambulanci nebo na lůžkovém oddělení.

Kapacita kurzu je omezena!
libor.sychra@nempk.cz
www.svitavy.nempk.cz

Těšíme se na vaši účast

tel.č. 461 569 345

Za organizátory
As. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Chirurgie hrtanu a průdušnice,
fonochirurgie
Workshop – live surgery

VI. Brněnský ORL den
16. února 2018, Brno
http://www.symma.cz/orl/

9.–10. dubna 2018, Ostrava
http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare

VI. Brněnský ORL den

Vážení přátelé,

„Obstrukce dýchacích cest“

dovolte, abych Vás pozval na tradiční workshop, který
bude věnován pokročilé chirurgii hrtanu a průdušnice.
Uvítáme jak domácí tak zahraniční lektory, budete mít
možnost sledovat celou řadu operací přímo z operačního
sálu.

16. února 2018
Dvorana rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1, Brno

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF MU
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
přednosta: MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Akce je pořádána pod záštitou
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

www.symma.cz/orl

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek
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Komplexní screening sluchu
novorozenců a dětí v ambulantní
i klinické praxi

Jedná se o ucelený komplex teoretických přednášek
s praktickým nácvikem přístupů a operačních technik.
Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé otorinolaryngology. Doporučeno výborem ČSORLCHHK ČLS JEP pro
lékaře v předatestační přípravě.

13.–14. dubna 2018, FN Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz

Na setkání s Vámi se těší
Viktor Chrobok
Edukaèní centrum praktické anatomie
a
Anatomický ústav LF MU v Brnì
poøádají

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Sekce pro foniatrii a audiologii
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava

PREPARAÈNÍ KURZ ORL
CHIRURGIE UCHA
A
SPÁNKOVÉ KOSTI

BRNO
27. 11. - 29. 11. 2018

si Vás dovolují pozvat na

8. mezioborové sympozium
2. celostátní foniatrický seminář 2018

www.ecpa-cz.com

Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno
Kamenice 3

info@ecpa-cz.com

Komplexní screening sluchu novorozenců a dětí
v ambulantní i klinické praxi

Kurzy IPVZ na I. pololetí 2018

Termín: 13.-14.4.2018
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

http://sympozium.orlfnhk.cz

Na pracovní setkání se těší
Jan Vodička
Karel Pokorný
Pardubice

Viktor Chrobok
Petr Čelakovský
Hradec Králové

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie
IPVZ

Pavel Komínek
Karol Zeleník
Ostrava

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů
s dysfagií
8. března 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50536-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii

27. jihočeské ORL dny
26.–27. dubna 2017
Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
www.orldny2018.cz

Kurz – Sonografie hlavy a krku
13.–14. března 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50537-kurz-sonografie-hlavy-a-krku

XVII. česko-slovenský kongres
mladých otorinolaryngológov

Kurz -Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe
4. května 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50538-kurz-soucasne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syndromu-spankove-apnoe
Kurz- Chirurgie štítné žlázy
21. května 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50539-kurz-chirurgie-stitne-zlazy

20.–22. září 2018
Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry, Slovensko

Česká ORL akademie
12.–13. října 2018, Mikulov
http://www.orlakademie.cz/

Preparační kurz chirurgie ucha
a spánkové kosti
27.–29. listopadu 2018, Brno
www.ecpa-cz.com

Kurz – Onkologie hlavy a krku
22. května 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50540-kurz-onkologie-hlavy-a-krku

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
ve spolupráci s Edukačním centrem praktické anatomie
vás zvou otologický preparační kurz.

Kurz – Laryngologie
1. června 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50541-kurz-laryngologie
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Inzerce
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, kolegové, foniatři a audiologové.

Evropská rinologická společnost (ERS) nabízí členství
s možností čerpání výhod (předplatné časopisu Rhinology, možnost využití grantů, snížený poplatek na kongresech a kurzech pořádaných ERS) – viz příloha ohledně
blokového členství.

Na stránkách EUNI (Elektronická univerzita) je sekce
audiologie (www.euni.cz – seznam kurzů – studovna –
audiologie).
Bylo by vhodné, abychom společně tuto sekci zaplnili přednáškami a kurzy s audiologickou problematikou.
Kurz má charakter PowerPointové prezentace s doprovodným komentářem autora.
Každý, kdo má o problematiku zájem, si text otevře.
Pokud na závěr odpoví na připojené otázky, dostává kredity ČLK stejně, jako by se zúčastnil odborného kongresu.

Block membership pricelist 2018
Number of
members
> 300 members
> 100 members
> 50 members
> 30 members

Only ERS
membership

Rhinology Journal
access online

Hardcopy incl
postage

Euro 15.Euro 20.Euro 25.Euro 30.-

Euro 25.Euro 30.Euro 35.Euro 40.-

In Europe
Euro 30.Outside Europe
Euro 40.-

Prosím, posílejte své typy, nápady a práce na adresu:
audio.fon@volny.cz
Kolegové,
obecně se o problematice poruch a vad sluchu neví.

Including VAT

Example of 120 members;

ERS membership + Access online = €20, + €30,- = €55,Price of individual membership €138,-

Individual ERS membership;
ERS membership
ERS membership incl online access Rhinology
Journal
ERS membership incl online access Rhinology
Journal and hardcopy within Europe
ERS membership incl online access Rhinology
Journal and hardcopy outside Europe

Pro nás všechny by bylo prospěšné, kdyby takové informace byly více rozšířené a všeobecně známé.
Dne 3. března 2018 je další Celosvětový den sluchu.
Prosíme a žádáme, aby se každý na svém místě zapojil
do místních aktivit podle svých možností. Děkujeme.

Euro 61,Euro 138,Euro 165,-

Za výbor Sekce pro foniatrii a audiologii
Mojmír Lejska

Euro 175,-

Elektronický recept
Rhinology Journal
www.europeanrhinologicsociety.org www.rhinologyjournal .com
p/a AMC, room A2-234, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, the Netherlands
Fax: 00 31 20 5669573, email: rhinologysecretary@amc.nl
VAT nr. NL821653556B01

Elektronická preskripce:
https://www.epreskripce.cz
Harmonogram:
https://www.epreskripce.cz/harmonogram-prechodu-na-nove-reseni-cuer

Připomínám, že lékaři do 35 let mají členství v ERS zdarma („Junior Members) včetně možnosti čerpat výše uvedené výhody.

Informace o tzv. „registraci“:
https://www.epreskripce.cz/registrace-informacnich-systemu-pro-lekare-lekarniky

Jan Plzák
zástupce ČR v ERS Advisory Board

DŮLEŽITÉ! Od 1. 1. 2017 zákaz příjmu peněz v HOTOVOSTI
Vzhledem k zavedení Elektronické Evidence Tržeb (EET), je ČLS JEP nuc na nepřijímat platby v hotovosti,
platebními kartami nebo šekem.
Od 1. 1. 2017 je možné všechny příjmy (zejména registrační poplatky, ale i např. úhrady faktur) realizovat pouze
bankovním převodem.
Platby realizované jiným způsobem nebude možné připsat ve prospěch organizační složky.
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Členství – staňte se členy

Sociální sítě

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP je součástí České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz).

Připojte se k nám také na Facebooku a Twitteru!
Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společnosti členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.
Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

Členem společnosti se může stát lékař, farmaceut případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru,
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.

Pro sledování twitterového účtu vyhledejte
@otolaryngologie na svých mobilních aplikacích
nebo na internetu.

Bližší informace najdete na webových stránkách
www.otorinolaryngologie.cz.
Každý může být členem více odborných společností.

Organizační sekretariát

Výhody členství
• Přístup k informacím z dění v oboru
• Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie
v tištěné i online verzi
• Výrazně zvýhodněný registrační poplatek
na celostátní kongres ORL společnosti
• Elektronický ORL zpravodaj na vaši e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Asociační management pro ČSORLCHHK
vykonává Association House společnosti
GUARANT International, spol. s r. o.
Kontakt:
Mgr. Barbora Císařová
asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo cisarova@associationhouse.cz

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.
Hlavní partner

Partneři

13

