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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
hlavním tématem tohoto čísla jsou shrnující informace o průběhu 5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku, 75. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 60. kongresu Slovenskej
spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, který se uskutečnil 23.–25. května 2013 v Hradci Králové.

Kongresu se zúčastnilo celkem 567 odborníků z řad českých
(447) a slovenských (104) lékařů, zdravotních sester i nelékařských oborů. Z tohoto počtu bylo 16 účastníků ze zahraničí.
Ve věkové kategorii do 35 let se akce účastnilo 43 odborníků.
Kongres podpořilo 9 partnerů a 26 vystavovatelů z řad farmaceutických, přístrojových i jiných společnosti, působících v oblasti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Nosným tématem kongresu byla Mezioborová spolupráce. K tomuto tématu byla formou kulatých stolů, instruktážních kurzů,
přednášek domácích i zahraničních přednášejících či posterů
prezentována sdělení lékařských i nelékařských pracovníků.
Sekce lékařů se měla možnost účastnit 20 instruktážních kurzů
a 9 kulatých stolů, sekce NLP měla na programu 2 kulaté stoly
a obě sekce pořádaly bloky volných sdělení, dále byla moderována diskuse k posterům.
I letos byla udělena Kutwirtova cena. V hodnotící
komisi zasedli prof. Šlapák,
prof. Pellant a prof. Stárek.
V sekci věkové kategorie
do 35 let nebyla přihlášena žádná práce. Ve věkové
kategorii nad 35 let získaly
cenu 2 práce: za monografii publikace Čelakovský et al.: Krční metastázy. Havlíčkův

Brod: Tobiáš, 2012 ISBN 978-80-7311-131-1 a za původní práci
publikace Zábrodský et al.: Immediate revision in patiens with
bilateral recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid and parathyroid surgery. How worthy is it? Acta Otorhinolaryngol Ital
2012; 32:222-228.
Kongres také v soutěži o nejlepší poster udělil 4 ceny, ocenění
autoři obdrželi diplom.
Audiozáznam přednášek, které na kongresu proběhly v aule
a v sále J1, budou k dispozici na webových stránkách společnosti www.otolaryngologie.cz pro účastníky kongresu na konci
června, ostatním zájemcům od září 2013.
Součástí kongresu byl i zajímavý kulturní program. Doufáme, že pro
všechny účastníky byl kongres přínosný nejen po stránce odborné,
ale že dny strávené v Hradci Králové umožnily i neformální setkání s kolegy. Letošní kongres můžeme hodnotit jako velice úspěšný
a zároveň motivující pro přípravu kongresu následujícího. Budeme
rádi, pokud na příštím kongresu bude účast lékařských i nelékařských odborníků ještě větší a již nyní se těšíme na setkání s vámi.
Viktor Chrobok
předseda České ORL společnosti
Milan Profant
předseda Slovenské ORL společnosti
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Nové www stránky
K příležitosti 75. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP byly spuštěny nové webové
stránky. Adresa stránek je www.otolaryngologie.cz. Původní
stránky byly přesunuty na http://old.otolaryngologie.cz a jejich
činnost bude ukončena v listopadu 2013.
V souvislosti s novými stránkami se mění systém zveřejňování
informací. Veškeré požadavky k vyvěšení procházejí redakcí vědeckým sekretářem společnosti doc. Komínkem, po schválení
jsou vyvěšeny administrátory webu Sekcí mladých otorinolaryngologů do 5 pracovních dnů. Adresa pro zasílání informací
ke zveřejnění: pavel.kominek@fno.cz.

Pozvánka na Panevropskou
hlasovou konferenci PEVOC
Milí kolegové,
dovolte, abychom vám připomněli
blížící se termín pořádání Panevropské hlasové konference PEVOC (Pan
European Voice Conference), která
se koná 21.–24. srpna 2013 v Praze.
Jedná se o mezioborovou konferenci o hlase z různého úhlu pohledu. Základními tématy jsou medicína, hlasová terapie, hlasová
pedagogika a hlasová věda. Účastnit se jí tedy mohou nejen lékaři, ale i hlasoví pedagogové, terapeuti, logopedi a vědci. Program
konference je založen na pěti klíčových lekcích – dvě z nich jsou
věnovány medicíně a po jedné lekci hlasové terapii, hlasové vědě
a hlasové pedagogice. Na medicínské části programu se účastní
IAP (International Association of Phonosurgeons) a CoMeT (Collegium Medicorum Theatri) a UEP (Union of the European Phoniatricians). Vedle programu věnovanému medicíně se uskuteční
řada workshopů na téma hlasové terapie a hlasové pedagogiky
mluvního a zpěvního hlasu. Zajímavá je rovněž část workshopů
pro hlasové terapeuty věnovaná neurologickým onemocněním.
Společenský program
Společenská část programu konference PEVOC začíná uvítacím
rautem ve středu 21. 8. 2013 večer ve Dvoraně Rudolfina, pokračuje ve čtvrtek 22. 8. 2013 slavnostní večeří a na závěr, v pátek 23. 8. 2013, je pro účastníky kongresu rezervováno představení Mozartovy opery Don Giovanni ve Stavovském divadle.
Místo konání
Konference PEVOC se koná v budově pražského Rudolfina –
společné klíčové lekce a medicínská část kongresu. Workshopy,
část hlasově pedagogická a vědecká se koná v učebnách a sálech přilehlé budovy Pražské konzervatoře. Informace o konferenci PEVOC na: www.pevoc.cz
Informace pro české účastníky
Akademičtí pracovníci a studenti vysokých škol a zaměstnanci
fakultních nemocnic mimo hlavní město Prahu (takto je specifikována cílová skupina evropského grantového projektu) se mohou bezplatně účastnit konference PEVOC, pokud se současně
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zúčastní i satelitní jednodenní mezinárodní konference OPVP
(grantový projekt). Konference OPVK se koná v den zahájení
kongresu PEVOC ve středu 21. 8. 2013 v sále Pražské konzervatoře. Účast je bezplatná a umožňuje i bezplatnou účast na odborném programu PEVOC. Podrobné informace včetně registračního formuláře najdete na www.cvos.cz
Ostatní čeští zájemci o PEVOC, kteří nepatří do výše uvedené
skupiny, se mohou účastnit kongresu za konferenční poplatek
redukovaný na polovinu. Podmínkou je členství v České vokologické společnosti (členství je bezplatné). Informace a registrační
formuláře najdete na: www.cvos.cz
Podrobné informace o kongresu PEVOC: www.pevoc.cz
a na facebookových stránkách konference PEVOC:
https://www.facebook.com/pages/PEVOC-2013/
428504430568680h
Jednací řečí je angličtina, vybrané lekce a workshopy budou
překládány do českého jazyka.
Organizátor akce
Hlasové a sluchové centrum Praha/MHC ve spolupráci s Universitou Palackého v Olomouci, Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Divadelní fakultou AMU Praha,
Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU Praha a Dětskou
operou Praha.
V případě dotazů se můžete obracet na organizační výbor kongresu PEVOC: hana.vosahlikova@gmail.com.
Těšíme se na setkání s vámi na této významné odborné a společenské akci, prim. MUDr. Jitka Vydrová a RNDr. Jan G. Švec,
Ph.D, předsedající a Ing. Hana Vošahlíková, organizační tým

Kontakt
Organizační sekretariát
Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz
Asociační management pro ORL společnost vykonává firma
Guarant International, s.r.o.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

