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Milé kolegyně, vážení kolegové,
děkuji vám za spolupráci v celém letošním roce, za vaši práci lékaře, za vaši práci pro Českou společnost otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku. Přeji vám a vašim rodinám a spolupracovníkům klidný adventní a pohodový vánoční čas.
Viktor Chrobok
za výbor ČSORLCHHK ČLS JEP

53. Otologický den
5. 12. 2013, Olomouc
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rozhodnutím výboru naší ORL společnosti byla uspořádáním
53. otologického dne pověřena ORL klinika LF UP v FN
v Olomouci. Vedení kliniky a celý organizační tým si velmi váží
této důvěry, a proto věnuje přípravě akce maximální pozornost.

Generální partner
53. otologického dne

Z více v úvahu přicházejících míst konání tohoto odborného
setkání byla vybrána zcela nová budova vzdělávacího centra
BEA (bussiness/education/akcelerace), jež je vybavena
nejmodernějšími technologiemi, zabezpečujícími maximální
komfort.

REJA spol. s r. o.
Zastoupení značky Phonak
pro Českou republiku

Toto centrum, nabízející neobvyklé pohledy na město Olomouc,
se nachází ve velmi pohodlné vzdálenosti od olomouckého
hlavního nádraží, a současně cca 10 minut chůze od právě
otevřeného nákupního komplexu Šantovka. Výhodou je
možnost bezplatného parkování v areálu BEA s kapacitou cca
30 vozů.

Vás v jeho rámci srdečně zve
na odborný seminář

Vědecký program, dostupný na webových stránkách ORL
společnosti www.otolaryngologie.cz, pozůstává z příspěvků
velmi renomovaných českých i slovenských audiologů, otologů
a otochirurgů.

Automatické adaptivní
funkce pro včasnou
ampliﬁkaci

Věříme, že jsme udělali vše pro spokojenost účastníků, a že
Vaše účast bude přínosná nejen z hlediska odborného, ale
i společenského, a přispěje k Vaší relaxaci a spokojenosti
v adventním čase.

dne 5. 12. 2013
v BEA centrum Olomouc

Za organizační tým
Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
Pozvánku spolu s programem naleznete zde

www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
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XII. česko-německé dny
11.–12. října 2013, Liberec

Účastníci 12. česko-německých ORL dní v Liberci
Již 12. ročník česko-německých dní zorganizoval kolektiv ORL
oddělení Krajské nemocnice v Liberci pod vedením primáře
MUDr. Radomíra Minaříka. Příhraniční Liberec tak převzal
štafetu těchto společných setkání odborníků obou zemí (minulý
rok Lipsko).

adenoidektomií či tonzilektomií a hodnotí kolaps dýchacích cest
ve spánku, nález ovlivňuje jejich další léčebný postup.
Sobotní dopoledne se zabývalo problematikou poruch spánku
a varií a možnostmi jejich managementu a chirurgické léčby. Bylo
tak možné srovnat možnosti německých pracovišť a možnosti
pracovišť českých.

Setkání se uskutečnilo v překrásné a reprezentativní budově
Severočeského muzea v Liberci, zúčastnilo se ho celkem 76
účastníků (19 zahraničních a 57 českých účastníků z pracovišť
celé ČR). Českou stranu reprezentovala pracoviště Liberce,
Prahy-Motola, Prahy ÚVN, Hradce Králové, Benešova a Ostravy.
Významu akce nepochybně přispěla i účast významných
zahraničních odborníků – prof. Karla Hörmanna, emeritního
šéfa ORL kliniky v Mannheimu, který je vedoucím lékařem
na poli spánkové medicíny a prof. Kim Kwang Hyun ze Soulu,
který je předním odborníkem v ORL onkologii.

Celé setkání se konalo ve velmi přátelské atmosféře. Slavnostní
ráz celého setkání podtrhla jízda historickou tramvají přes
krásný Liberec a setkání účastníků s představiteli města
v historickém prostředí reprezentačních prostor Nové radnice
v Liberci. Další kontakty byly utuženy i během společenského
večera v radničním sklípku během slavnostní večeře.

První den setkání byl věnován dvěma odborným blokům. Ze
zahraničních účastníků vyvolala bohatou diskusi přednáška
Hörmanna (Mannheim) zabývající se využitím přímé stimulace
n. XII a tonizace svaloviny jazyka u zúženého retrolinguálního
prostoru u OSA. Zajímavá byla prezentace Förstera (Gera),
který referoval o použití pacemakeru k přímé stimulaci
abduktorů hrtanu u oboustranné obrny zvratného nervu.
Zatímco v minulých letech jsme opakovaně mohli slyšet
zkušenosti kolegů z Gery o experimentech na prasatech,
v současnosti již pracoviště získalo zkušenosti s operacemi 5
pacientů s oboustrannou obrnou zvratného nervu. Fischer
(Lipsko) referoval o užití endoskopického vyšetření dýchacích
a polykacích cest u dětí s poruchami spánku. Endoskopii
provádí standardně na počátku celkové anestesie u dětí před

XII. česko-německé dny je možné hodnotit jako velmi úspěšné. Je
vidět rostoucí zájem českých i německých kolegů o účast na setkání.
Příští již 13. ročník česko-německých dní se bude konat na pobřeží
Baltského moře v Stralsundu u Rujany v září či říjnu 2014.

Tak jako každý rok byly vyhodnoceny i nejlepší přednášky
mladých. Oceněny tak byly dr. Vesecká (Benešov) za práci
o managementu a léčbě OSA na ORL oddělení v Benešově
(cena – účast na kursu spánkové medicíny v Mannheimu)
a Kirschner (Dráždany) za přednášku o chirurgickém řešení
estesioneuroblastomů.

Za účastníky
prim MUDr. Radomír Minařík, ORL oddělení Liberec
Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, ORL klinika Ostrava
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Nové centrum pro kochleární
implantace v Ostravě

Dne 23. října 2013 byla na ORL klinice Fakultní nemocnice
Ostrava provedena první operace kochleárního implantátu
u 14 měsíční dívenky na Moravě. Svou činnost tak zahájilo
nové centrum pro kochleární implantace v Ostravě, které bude
především zaměřeno na dětské pacienty.
Vážené kolegyně a kolegové,
webové stránky na celostátní sjezd ČSORLCHHK ČLS JEP jsou již
otevřeny.
Již nyní se můžete hlásit k pasivní i aktivní účasti na kongresu,
doprovodnému programu a zajistit si ubytování.
Hlavním mottem sjezdu je „Máme se stále co učit“. Naší snahou
je přiblížit Vám nové směry a aktuality v oboru se zřetelem
na spolupráci mezi obory. Součástí programu budou volné
přednášky určeny pro mladé lékaře.
Důležitá data pro Vás:
31. ledna 2014 Uzávěrka pro registraci a zaslání abstrakt
instruktážního kurzu
15. února 2014 Termín pro informaci o přijetí
instruktážního kurzu
28. února 2014 Uzávěrka pro registraci a zaslání abstrakt
přednášek/posterů
28. února 2014 Termín pro včasnou registraci

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky FN Ostrava

Připojte se k nám – najdete
nás na Facebooku i Twitteru
Pro zlepšení kontaktu se svými členy vstoupila Česká společnost
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku na Facebook.
Snahou je více zpřístupnit dění ve společnosti členům a umožnit
také reagovat na dění uvnitř.
Stránku naleznete na:
https://www.facebook.com/otolaryngologie

Další informace najdete na www.orl2014.cz nebo na stránkách
naší společnosti www.otolaryngologie.cz
Na setkání s Vámi se těší za výbor společnosti
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP
Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP
prezident kongresu v Ostravě

Současně společnost zřídila svůj twitterový účet, prostřednictvím
něhož bude rozesílat informace o novinkách ve společnosti.
Pro sledování vyhledejte @otolaryngologie ve svých mobilních
aplikacích nebo (@otolaryngologie) na internetu.
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Časopis v online verzi

Členství – staňte se členy

Na základě jednání výboru ORL společnosti byla pro
členy odebírající časopis Otorinolaryngologie a Foniatrie
zpřístupněna online verze aktuálního čísla i archivních vydání.
Elektronická verze časopisu se nachází na serveru www.
prolekare.cz, kde je nutno
se bezplatně zaregistrovat
a pro odemčení přístupu
k našemu časopisu zadat
předplatitelský kód, který
lze nalézt na plastovém
přebalu tištěné verze
časopisu nad adresou.
Online verze je dostupná
současně s vydáním tištěné
tištěné verze
ze a vvěříme, že zvýší dostupnost
informací i komfort pro každého člena ČSORLCHHK a čtenáře
časopisu Otorinolaryngologie a Foniatrie.

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

Elektronická komunikace
(důležité upozornění)
Vážení členové České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, z důvodu rychlejšího
předávání informací členům ORL společnosti, ale i z důvodu
stále se zvyšujících nákladů na zasílání dopisů, budou
informace o plánovaných odborných a vzdělávacích akcích
naší společnosti i další informace o životě společnosti
zasílány od roku 2014 výhradně elektronickou formou
(na vaši e-mailovou adresu).
Již v letošním roce byly informace zasílány elektronicky na Vaši
e-mailovou adresu. Pokud jste informace nedostávali, pak se to
stalo z důvodu toho, že na Vás nemáme kontakt. Pokud chcete
svou e-mailovou adresu (kontakt) změnit či doplnit, zašlete
ji, prosím, na sekretariát naší ORL společnosti (ČSORLCHHK)
na adresu info@otolaryngologie.cz.

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.
Bližší informace najdete na webových stránkách
www.otolaryngologie.cz.
Každý může být členem více odborných společností.
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 newsletter na vaší e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Nabídka pro partnery
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS
JEP nabízí farmaceutickým firmám, výrobcům lékařské techniky
i dalším subjektům partnerství založené na dlouhodobém vztahu
mezi lékaři, odborníky v oblasti otorinolaryngologie a foniatrie
tak, aby byla zajištěna kontinuita spolupráce v dlouhodobém
horizontu.
Nabízíme tak možnost oslovit cílovou skupinu odborníků pro
vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými
firmami vedoucí k zlepšení péče o naše pacienty.

Můžete-li, předejte tuto informaci i svým kolegům, kteří nejsou
členy ČSORLCHHK. Být členem naší společnosti se vyplatí.

V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát
ORL společnosti

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., PhD.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

Poděkování partnerům

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČSL JEP

Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

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

