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5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku
23.–25. května 2013
Univerzita Hradec Králové

Milé kolegyně, vážení kolegové,

Rádi bychom Vás seznámili s novinkami, které se týkají 
5. česko – slovenského kongresu otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku, který proběhne ve dnech 23.–25. 
května 2013 v prostorách Univerzity Hradec Králové. Aktuální 
informace včetně on-line registračního formuláře najdete také 
na ofi ciálních webových stránkách akce www.orl2013.cz

Nosné téma letošního kongresu, Mezioborová spolupráce, 
bude diskutováno společně s dalšími aktuálními tématy, která 
určují současnou podobu otorinolaryngologie ve spolupráci 
s ostatními odbornostmi medicíny. Sdělení k nejdůležitějším 
mezioborovým tématům přednesou vyzvaní domácí i zahraniční 
přednášející především formou kulatých stolů a instruktážních 
kurzů.

Předběžný program akce je k dispozici na webových stránkách, 
pod záložkou Program kongresu. Níže podrobněji nabídka témat 
kulatých stolů a instruktážních kurzů.

1. Kulaté stoly (RT)
Kulaté stoly: Lékařská sekce
Čtvrtek, 23.5. 2013

RT 1
Čas: 16:00–17:30
Téma: Otogenní zánětlivé komplikace
Předsedající: Profant / Koordinátor: Chrobok

RT2
Čas: 16:00–17:30
Téma: Chrapot
Předsedající: Slípka / Koordinátor: Dršata

Pátek, 24. 5. 2013

RT 3
Čas: 08:00–09:30
Téma: Maligní nádory kůže
Předsedající: Betka / Koordinátor: Školoudík

RT 4
Čas: 08:00–09:30
Téma: Epistaxe
Předsedající: Sičák / Koordinátor: Čelakovský, Černý

RT 5 
Čas: 08:00–09:30
Téma: Mezioborová péče o pacienta s dysfagií
Předsedající: Tedla / Koordinátor: Černý

RT 6 
Čas: 14:00–15:30
Téma: Hluboké krční infekce
Předsedající: Plzák / Koordinátor: Mejzlík

RT 7 
Čas: 14:00–15:30
Téma: Zobrazení v ORL
Předsedající: Astl / Koordinátor: Vodička

Sobota, 25.5. 2013

RT 8 
Čas: 09:00–10:30
Téma: Aspirace cizích těles, poranění a poleptání 

polykacích cest
Předsedající: Kabelka / Koordinátor: Kordač 

RT 9
Čas: 09:00–10:30
Téma: Očnice 
Předsedající: Komínek / Koordinátor: Čelakovský
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Kulaté stoly: Sesterská sekce
Pátek, 24. 5. 2013

RT NLP 1  
Čas: 10:00–12:00
Téma: Screening sluchu
Předsedající: Boháčová / Koordinátor: Hloušková

Sobota, 25. 5. 2013

RT NLP 2  
Čas: 08:00–10:00
Téma: Nemocný po totální laryngektomii
Předsedající: Škvrňáková / Koordinátor: Roďanová

2. Instruktážní kurzy (IC) – nabídka

V případě zájmu o registraci na instruktážní kurz(y) prosím 
vyplňte on-line registrační formulář nebo kontaktujte Lindu 
Krzákovou na E-mailu: krzakova@guarant.cz

Registrační poplatek pro každý jednotlivý kurz: 100 Kč

Čtvrtek, 23. 5. 2013
Čas: 14:00–14:50

IC1
Název kurzu:  Základní principy sutury kůže hlavy a krku - 

prakti cký nácvik
Vedoucí kurzu: Viktor Chrobok, Petr Čelakovský, Lukáš 

Školoudík, Michal Černý
Podpora fi rmy Ethicon, Medin. Počet účastníků omezen.

IC2
Název kurzu:  Management diagnosti ky a léčby pacientů 

s chrápáním a OSA
Vedoucí kurzu: Tomáš Pniak

IC3
Název kurzu:  Laterofi xace při oboustranné obrně hlasivek 

- how I do it
Vedoucí kurzu: Jan Mejzlík

IC4
Název kurzu:  Mikrovaskulárna dekompresia hlavových 

nervov – n. V, n. VII, n. VIII a n. IX. pri ich 
neurovaskulárnom konfl ikte minimálnym 
retrosigmoidným prístupom

Vedoucí kurzu: Juraj Kovaľ, Sylvia Krempaská

Čtvrtek, 23. 5. 2013
Čas: 15:00–15:50

IC5
Název kurzu:  Transtemporalní přistupy v chirurgii 

onemocnění skalní kosti  a spodiny lební
Vedoucí kurzu: Marti n Chovanec

IC6
Název kurzu:  Ultrazvuk v otorinolaryngologii
Vedoucí kurzu: Jan Kastner

IC7
Název kurzu:  Multi disciplinarny management v ORL 

onkologii
Vedoucí kurzu: Miro Tedla

IC8
Název kurzu:  BAHA – indikácie, implantácia, komplikácie, 

výsledky
Vedoucí kurzu: Sylvia Krempaská, Juraj Koval´

Pátek, 24. 5. 2013
Čas: 09:40–10:30

IC9
Název kurzu:  Trachea surgery
Vedoucí kurzu: Andreas Dietz, Milos Fischer

IC10
Název kurzu:  Bailey‘s technique for the reconstructi on of 

the tympanic membrane
Vedoucí kurzu: Miklos Bauer

IC11
Název kurzu:  A Review of the Main Features of Temporal 

Bone Pathology
Vedoucí kurzu: Leslie Michaels, Sava Soucek

IC12
Název kurzu:  Těžká porucha sluchu - historie, fyziologie 

sluchu, screening sluchu u novorozenců a 20 
let kochleárních implantací u dětí  v České 
republice

Vedoucí kurzu: Zdeněk Kabelka

Pátek, 24. 5. 2013
Čas: 16:50–17:40

IC13
Název kurzu:  Pravidla přípravy prezentace
Vedoucí kurzu: Pavel Komínek

IC14
Název kurzu:  Postura – dýchání – fonace – arti kulace 
Vedoucí kurzu: Marti n Kučera

IC15
Název kurzu:  Vyšetření čichu a chuti 
Vedoucí kurzu: Jan Vodička, Hana Faitlová

IC16
Název kurzu:  Translabyrintný prístup
Vedoucí kurzu: Juraj Kovaľ, Sylvia Krempaská

Sobota, 25. 5. 2013
Čas: 08:00–08:50

IC17
Název kurzu:  Základní principy hlasové terapie a hlasové 

edukace
Vedoucí kurzu: Jitka Vydrová
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IC18
Název kurzu:  Rinolikvorea – Management léčby
Vedoucí kurzu: Petr Matoušek, Radim Lipina

IC19
Název kurzu:  Využití  NBI (Narrow Band Imaging) zobrazení 

v detekci patologických slizničních změn
Vedoucí kurzu: Michal Zábrodský

IC20
Název kurzu:  Možnosti  chirurgické a proteti cké korekce 

sluchu
Vedoucí kurzu: Lukáš Školoudík, Jakub Dršata

Posterová sekce bude na letošním ročníku probíhat formou 
e-posterových prezentací.

Registrace pro kongres ORL 2013 je spuštěna, on-line 
registrační formulář najdete na webových stránkách akce, pod 
záložkou Registrace: htt p://www.orl2013.cz/registrace/

K účasti  jsou též pozvány zdravotní sestry a nelékařští  pracovníci.

Hradec Králové je v období konání kongresu ORL 2013 
(5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku) současně místem konání další akce, a sice 
17. mezinárodní konference „Danubian League against 
Thrombosis and Haemorrhogic Disorders“.

Doporučujeme tedy účastníkům kongresu ORL 2013 provést 
rezervaci ubytování co nejdříve, a zároveň využít jednotlivé 
typy pokojů při jejich plné obsazenosti .

Protože má kongres i svoji neopominutelnou společenskou 
roli, bude pro účastníky připravený zajímavý kulturní program, 
který začne koncertem pěveckého chlapeckého sboru Boni 
Pueri v Kostele Nanebevzetí  Panny Marie. Po koncertu bude 
následovat raut v prostorách Nového Adalberti na, kde bude 
zajištěn rovněž hudební program.

Firemní sympozia generálních partnerů Cochlear a GSK 
proběhnou v polední pauze v pátek, 24. 5. 2013. Podrobnosti  
budou již brzy k dispozici na webových stránkách akce.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat organizační 
sekretariát akce na níže uvedených číslech či E-mailové adrese:

GUARANT Internati onal spol. s r.o. / ORL 2013
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448
E-mail: ORL2013@guarant.cz

Vážené kolegyně a kolegové, těšíme se na setkání s vámi 
v květnu v Hradci Králové.

Viktor Chrobok
předseda České ORL společnosti  

Milan Profant
předseda Slovenské ORL společnosti 

Vyhlášení soutěže o nejlepší 
publikaci České společnosti  
ORL a CHHK pro rok 2012 
(Kutvirtova cena)
Výbor ORL společnosti  vypisuje soutěž o nejlepší publikaci členů 
České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
publikovanou v r. 2012. 

Kategorie
- do 35 let (v době publikování práce)
- nad 35 let

Publikace, které je možné přihlásit 
- monografi e publikované v r. 2012
- původní práce publikované v domácích i zahraničních 

časopisech publikované v r. 2012 

Podmínky pro přihlášení do soutěže
- pouze členové České společnosti  otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku
- přihlásit se může každý člen Společnosti  sám nebo může být 

navržen jinou osobou
- žadatelé (navrhovatelé) zašlou svou práci ve 4 exemplářích 

na adresu vědeckého sekretáře Společnosti 

Termín podání přihlášek (uzávěrka)
- do 30. duben 2013 (práce doručené po tomto termínu 

nebudou do soutěže zařazeny) 

Vyhlášení cen
- 75. kongres České společnosti  otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové 23.–25. 5.2013. 

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář 
České společnosti  otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ORL klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
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Partneři 5. česko – slovenského kongresu otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Informace ohledně započítávání 
praxe na neakreditovaných 
pracoviští ch
Dle Vzdělávacího programu Otorinolaryngologie z roku 2005 
byla stanovena povinná praxe v ORL oboru „12 měsíců na 
akreditovaném pracovišti  s lůžkovou částí  s neselektovaným 
příjmem nemocných, kde je poskytována péče v celé šíři 
oboru“ z celkové minimální doby přípravy 6 let. Nyní platný 
Vzdělávací program z roku 2011 již stanovuje povinnost praxe 
na akreditovaném pracovišti  po celou dobu specializační 
přípravy (včetně praxe ARO, chirurgie, interna, foniatrie, 
dětská otorinolaryngologie). 
 
Dle sdělení Odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví 
ČR se při „posuzování odborné praxe absolvované v souladu se 

vzdělávacími programy vydanými v roce 2005 do specializačního 
vzdělávání započítává veškerá povinná odborná praxe 
absolvovaná na neakreditovaných pracoviští ch nejpozději do 
31. 3. 2013“.

Další informace ohledně specializačního vzdělávání v ORL viz 
htt p://otolaryngologie.cz/vzdelavani/

Nácvik zachraňujících výkonů
Zákon č. 66/2013 Sb., který novelizuje zákon č. 372/2011 Sb., 
již nabyl účinnosti . Jedná se o zákon, který umožňuje nácvik 
život zachraňujících výkonů (např. koniotomie). Přímý odkaz: 
novelizační bod 14 týkající se paragrafu 81.

Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=66/2013&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://otolaryngologie.cz/vzdelavani/

