NEWS
2

Informace pro členy České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

Duben
2014

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vám předložit nové ORL news, které přináší řadu informací. Především velký počet zpráv o připravovaných odborných
akcích a hodnocení akcí proběhlých ukazují čilý život naší odborné společnosti a za to vám všem patří můj dík.
Viktor Chrobok

Laudace

Vyhlášení ceny ORL
společnosti za rok 2013 –
Kutvirtova cena

V letošním roce se dožívá významného
60letého jubilea doc. MUDr. Mojmír Lejska,
CSc., MBA, významný současný lékař,
pedagog, manažer a organizátor.

Výbor ORL společnosti vypsal soutěž o nejlepší publikaci členů
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
publikovanou v r. 2013.

Narozen v Kyjově, svou kariéru spojil
především jako otolaryngolog a foniatr
v AUDIO-Fon centru v Brně.

Uzávěrka pro podání přihlášek do soutěže je 30. duben 2014
(práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže
zařazeny).

Je do současnosti autorem 151 písemných prací, 237
přednášek, dvou učebnic, organizoval 36 celostátních akcí a 7
mezinárodních kongresů.

Více informací o podmínkách účasti v soutěži najdete na
http://www.otolaryngologie.cz/kutvirtova-cena-podminky

Oslavenci přejeme k jeho životnímu jubileu mnoho síly
do dalších plodných let, zdraví a množství energie.

Vyhlášení a udělení Kutvirtovy ceny proběhne na 76. kongresu
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
v Ostravě 4. – 6. 6. 2014.

Radan Havlík, Jakub Dršata, za kolegy a přátelé
Foniatrická sekce ČSORLCHHK ČLS JEP

Dne 20. 2. 2014 nás náhle opustil
MUDr. Radek Lána, primář ORL oddělení
Orlickoústecké nemocnice a.s.
Vážený pane primáři, milý Radku,
velice Ti děkujeme za Tvou skvělou práci
lékaře a otorinolaryngologa. Vzpomínáme
na Tebe především jako na dobrého člověka.

Foto: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Smutná sdělení
S bolestí v srdci vám sdělujeme, že nás
19. 3. 2014 opustil skvělý lékař, výborný
člověk, kolega a kamarád doc. MUDr. Zdeněk
Kabelka, Ph.D., přednosta Kliniky ušní, nosní
a krční, 2. LF UK a FN Motol v Praze.
Vážený pane docente, milý Zdeňku,
děkujeme Ti za vše, co jsi udělal na poli
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Budeš nám, nejen
otorinolaryngologům, moc chybět, nezapomeneme!

Za Českou společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Viktor Chrobok, Pavel Komínek
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76. kongres České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
4. – 6. června 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava

Milé kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás seznámili s plánovaným průběhem a novinkami, které se týkají připravovaného 76. kongresu České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP. Kongres se bude konat v nově rekonstruovaném kongresovém centru Clarion
Congress Hotel Ostrava ve dnech 4. – 6. června 2014. Aktuální informace včetně on-line registračního formuláře najdete také
na oficiálních webových stránkách akce www.orl2014.cz.
„Máme se stále co učit“ je hlavním mottem kongresu v Ostravě. Naší snahou je přiblížit Vám nové směry a aktuality v oboru se zřetelem
na spolupráci mezi obory. Naším cílem je předat Vám informace osvědčenou formou instruktážních kurzů, kulatých stolů či volných
sdělení. Nově zařazujeme i diskusní kulaté stoly PRO-PROTI.
Předběžný program akce je k dispozici na webových stránkách pod záložkou Program kongresu. Níže je uvedena podrobněji nabídka
témat kulatých stolů, instruktážních kurzů a dalších aktivit.
1. Instruktážní kurzy (IC)
V případě zájmu o registraci na instruktážní kurz(y), se registrujte,
prosím, prostřednictvím on-line registračního formuláře.
Středa 4. 6. 2014
IC 1
Čas: 13:10 – 14:00
Téma: Chirurgická řešení sluchových vad
Vedoucí kurzu: J. Skřivan, J. Bouček (Praha Motol)
IC 2
Čas: 13:10 – 14:00
Téma: Chirurgická léčba onemocnění příštítných tělísek
Vedoucí kurzu: J. Astl (Praha ÚVN)
IC 3
Čas: 13:10 – 14:00
Téma: Léčba subglotických stenóz
Vedoucí kurzu: K. Zeleník, P. Komínek (Ostrava)

IC 4
Čas: 13:10 – 14:00
Téma: Indikace k endonazální endoskopické operaci
v dětském věku
Vedoucí kurzu: I. Šlapák (Brno)
IC 5
Čas: 14:10 – 15.00
Téma: Chrápání a syndrom spánkové apnoe
Vedoucí kurzu: J. Kraus, T. Haasová, P. Šimonová, a kol.
(Benešov)
IC 6
Čas: 14:10 – 15.00
Téma: Současný pohled na diagnostiku a léčbu periferních obrn
lícního nervu
Vedoucí kurzu: V. Chrobok, L. Školoudík, J. Šatanková, a kol.
(Hradec Králové)
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IC 7
Čas: 14:10 – 15.00
Téma: Základní rekonstrukční postupy při řešení defektů
v oblasti hlavy a krku
Vedoucí kurzu: M. Paciorek (Ostrava)

Pátek 6. 6. 2014
IC 17
Čas: 8:00 – 8.50
Téma: Krční disekce karcinomů štítné žlázy
Vedoucí kurzu: P. Čelakovský, J. Plzák (Hradec Králové, Praha)

IC 8
Čas: 14:10 – 15.00
Téma: Diagnostika a léčba zlomenin obličejového skeletu
Vedoucí kursu: M. Kracík, P. Strejček (Jičín)

IC 18
Čas: 8:00 – 8.50
Téma: Funkční hodnocení lupenlaryngoskopických
a stroboskopických nálezů – videokurz
Vedoucí kurzu: M. Kučera, M. Frič (Rychnov n. Kn., Praha)

IC 9
Čas: 14:10 – 15.00
Téma: Řečová audiometrie
Vedoucí kurzu: O. Dlouhá, J. Vokřál (Praha)
IC 10
Čas: 15:20 – 16.10
Téma: Diagnostický a terapeutický algoritmus u pacientů
s paroxysmální a polohově vázanou závratí
Vedoucí kurzu: Z. Čada, J. Jeřábek, O. Čakrt (Praha Motol)
Čtvrtek 5. 6. 2014
IC 11
Čas: 9:40 – 10:30
Téma: Frontal sinus surgery
Vedoucí kurzu: R. Weber (Marburg)

IC 19
Čas: 8:00 – 8.50
Téma: Ekonomika investic do ORL ambulancí
Vedoucí kurzu: P. Kacíř, M. Mastrák (Frýdek-Místek)
IC 20
Čas: 8:00 – 8.50
Téma: Tracheostomie a polykání
Vedoucí kurzu: M. Černý, J. Šatanková, V. Chrobok, a kol.
(Hradec Králové)
Registrace pro kongres ORL 2014 je spuštěna, on-line registrační
formulář najdete na webových stránkách akce pod záložkou
Registrace: http://www.orl2014.cz/registrace/
K účasti jsou též pozvány zdravotní sestry a nelékařští pracovníci.

IC 12
Čas: 9:40 – 10:30
Téma: Benign obstructive salivary gland diseases and
sialendoscopy. Erlangen and Augsburg concept.
Vedoucí kurzu: J. Zenk (Augsburg)
IC 13
Čas: 9:40 – 10:30
Téma: Laser assisted sapes surgery – short and long term
results
Vedoucí kurzu: I. Gerlinger (Pecs)
IC 14
Čas: 9:40 – 10:30
Téma: Co dnes víme o sluchové funkci a patologických stavech
sluchu
Vedoucí kurzu: J. Syka, O. Profant, Z. Balogová, a kol. (Praha)
IC 15
Čas: 10:45 – 12:15
Téma: Operační přístupy v neurotologické chirurgii a chirurgii
posterolaterální baze lební
Vedoucí kurzu: M. Chovanec, J. Skřivan, E. Zvěřina, a kol.
(Praha Motol)
IC 16
Čas: 15:30 – 16.30
Téma: Ambulantní ORL lékař – edukace audiologické
sestry (nejčastější chyby a omyly)
Vedoucí kurzu: L. Pavelcová (Brno)

Doprovodný program
Protože má kongres i svoji neopominutelnou společenskou roli,
bude pro účastníky připravený zajímavý doprovodný program
• fárání do dolu
• návštěva „ostravských Hradčan“ – Dolní oblast Vítkovice
• návštěva pracoviště kybernetického nože CyberKnife ve FN
Ostrava
Nezapomeňte se proto i pro tyto aktivity včas zaregistrovat
(www.orl2014.cz).
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat organizační
sekretariát akce na níže uvedených číslech či e-mailové adrese:
BOS. org s.r.o.
Ing. Martiníková
FN Ostrava – Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
tel. +420 595 136 808
fax. 475 205 169
mobil +420 722 035 305
e-mail martinikova@bos-congress.cz
Vážené kolegyně a kolegové, těšíme se na setkání s vámi
v červnu v Ostravě.
Pavel Komínek
prezident kongresu
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Česko-Americké ORL dny
Milé kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 16. – 19. června 2014 se uskuteční na půdě Kliniky
ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole druhý
ročník akce ČESKO-AMERICKÉ ORL DNY – ADVANCES IN
OTOLARYNGOLOGY.
Program je rozložen do čtyř dnů tak, aby se každý den postupně
probrala problematika jednoho tématu oboru. Dopoledne budou
věnována přednáškám a panelovým diskuzím, odpoledne budou
probíhat živé přenosy z operačního sálu. Přednášky přednesou
a operace povedou odborníci z USA a České republiky.

Duben
2014

Každé z těchto témat bude zahájeno „kulatým stolem“, kterého
se zúčastní pozvaní přední čeští odborníci. Cílem kulatých stolů
je podat ucelený přehled současných poznatků k danému
medicínskému tématu a v rámci interaktivní diskuse zvaných
odborníků s účastníky kongresu aktualizovat doporučené
diagnostické a terapeutické postupy.
Další programovou část budou tvořit 20ti – 25ti minutové
instruktážní kurzy (workshopy). Cílem instruktážního kurzu
(workshopu) je předat posluchačům zkušenosti a praktické
informace pozvaného odborníka k danému medicínskému tématu.
Každá programová část bude ukončena posterovou sekcí.
Autoři posterů budou krátce prezentovat výsledky své původní
vědecké práce. Nejlepší poster bude oceněn.

Akce je součástí celoživotního vzdělávání v České republice
i v USA, je hodnocena kredity ČLK i CME kredity University of
Saint Louis.

Věříme, že vám odborný i společenský program 12. foniatrického
kongresu a XXV. dnů Evy Sedláčkové přinesou inspiraci pro další
práci.

Aktuální informace naleznete na
http://orl.lf1.cuni.cz/caod2014.

Veškeré další informace na www.fonkongres2014.cz
prim. MUDr. Jitka Vydrová

Na Vaši účast se těší
Jan Betka, Jan Klozar, Jan Plzák, Anthony Mikulec

12. česko-slovenský
foniatrický kongres

Česká ORL akademie
Vážení členové ORL společnosti,
první ročník České ORL akademie se koná 3. – 4. 10. 2014
v Hradci Králové, v Novém Adalbertinu.
Veškeré informace včetně programu se dozvíte na webových
stránkách www.orlakademie.cz. Aktivní účast bude umožněna
formou posterů.
Cílem České ORL akademie je vzdělávání odborné veřejnosti
formou instruktážních kurzů vyzvaných přednášejících, kteří
jsou odborníky pro dané téma. Především je akademie
určena na vzdělávání lékařů v předatestační přípravě.
Z toho důvodu i témata budou zpracována tak, jak je běžně
neuslyšíte: od úplných základů, které se standardně na našich
ORL kongresech nepřednášejí, až po novinky v daném tématu,
v rozsahu toho, co by měli lékaři umět k atestační zkoušce.
Předem děkujeme za informování vašich kolegů o této nové
vzdělávací akci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Dovolte, abych vás informovala, že 12. česko-slovenský
foniatrický kongres a XXV. dny Evy Sedláčkové se bude konat
ve dnech 18. – 20. září 2014 v Praze, v Lichtenštejnském paláci
na Malé Straně. Foniatrický kongres patří mezi významné
odborné a společenské akce podporované Českou společností
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Je proto pro nás ctí,
že v roce 2014 pořádá foniatrický kongres Hlasové a sluchové
centrum Praha / Medical Healthcom.
Motto kongresu: Nové trendy ve foniatrii
Program kongresu jsme tradičně rozdělili na 3 základní okruhy
foniatrické péče: Hlas – Sluch – Řeč

Za sekci mladých otorinolaryngologů
MUDr. Michal Černý
michal.cerny@lfhk.cuni.cz

ČESKÁ ORL AKADEMIE
Hradec Králové, 3. – 4. 10. 2014
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP
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Program kurzu byl rozdělen do pěti dnů, sestával z teoretických
přednášek, live-přenosů z operačních sálů a praktické části –
disekce spánkové kosti a zavádění BAHA implantátu na modelu.
Celkem 20 přihlášených otorinolaryngologů z České republiky,
Slovenska a Velké Británie mělo možnost se automaticky
účastnit teoretických přednášek, praktická disekční část byla
kapacitně omezena pro prvních 12 zájemců.
Z pohledu organizátora hodnotím Otologický a otoneurologický
kurz jako úspěšný a reakce účastníků jsou motivací k přípravě
další ročníku plánovaného od 19. do 23. ledna 2015.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
je mou milou povinností Vás informovat, že naše mnohaleté
úsilí přivést do České republiky vrcholný evropský
otorinolaryngologický kongres bylo korunováno úspěchem.
Kongresové centrum Praha bude ve dnech 7. – 11. června 2015
hostit 3. evropský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku (3rd Congress of European ORL-HNS).

as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK, FN v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224434301
e-mail: Jan.Boucek@fnmotol.cz

Mezioborové sympozium

Součástí kongresu bude společný 6. česko-slovenský kongres
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Aktuální informace naleznete na
www.europeanorl-hnsprague2015.com.
Důležitá data:
Červenec 2014

Otevření on-line registrace
a přihlašování příspěvků
Do 30. listopadu Termín pro včasnou registraci
2014
Uzávěrka pro zaslání návrhů instruktážních
kurzů
Do 31. ledna
Termín pro standardní registraci
2015
Uzávěrka pro zaslání abstrakt –
volné přednášky, postery
Do 24. května
Termín pro pozdní registraci
2015

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
prezident kongresu

Mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu
v ambulantní i klinické praxi se konalo 11. – 12. 4. 2014 v Hradci
Králové.
Jednalo se již o čtvrté setkání tohoto druhu, které je založeno
na pátečních teoretických přednáškách k danému tématu
a sobotní pracovní části, kdy účastníci v tříčlenných skupinách
postupně navštíví 12 workshopových stanic.

Otologický
a otoneurologický kurz

V teoretické části byly probrány základy audiologie a postupně
odeznělo šest panelových diskusí – Jak to dělám já: zánět zevního
zvukovodu, akutní středoušní zánět, sekretorická otitida,
chronický středoušní zánět, akutní percepční nedoslýchavost
a novorozenecký screening sluchu.

Ve dnech 3. až 7. 3. 2014 se na půdě Kliniky ORL a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil
Otologický a otoneurologický kurz. Záštitu nad celou akcí převzal
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a odborný garant as. MUDr. Jiří
Skřivan, CSc., organizaci pak zajišťoval as. MUDr. Jan Bouček,
Ph.D. a as. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

V pracovní části byli účastníkům k dispozici lektoři k procvičení
tonové audiometrie, tympanometrie, otoakustických emisí,
otomikroskopie, výplachu ucha, otoskopie na modelech, CT,
MR spánkové kosti, flexibilní endoskopie ucha, mikroskopie
spánkové kosti, péče o sluchadlo, příslušenství sluchadla
a sluchové pomůcky, kochleární implantace a BAHA.

Jako přednášející se dále kurzu účastnili as. MUDr. Jan Kluh, as.
MUDr. Oliver Profant, as. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., as.
MUDr. Jiří Lisý, CSc., Ing. Martin Tichý, CSc.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
přednosta Kliniky Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
FN a LF Hradec Králové
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www.saof.cz
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Členství – staňte se členy
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně (www.cls.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
http://www.otolaryngologie.cz/clenstvi.
Každý může být členem více odborných společností.

Ve dnech 11. a 12. dubna 2014 se konal 32. sjezd Sdružení
ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů v Hotelu Fabrika
v Humpolci. Sdružení SAOF organizuje pravidelná setkání
dvakrát ročně již od roku 1998. SAOF vytváří prostředí
k setkávání ambulantních specialistů. Sjezd začíná pravidelně
odpoledním pátečním programem cíleným na ekonomické
otázky, které musí řešit lékaři ve svých praxích. Pokračuje
sobotním odborným programem, ve kterém se věnujeme
aktuálním tématům nejen z oblasti ORL a foniatrie, ale
i aktuálním tématům mezioborovým.
Páteční program letošního sjezdu SAOFU začal diskusí
s MUDr. Zorjanem Jojkem, předsedou Sdružení ambulantních
specialistů (SAS). Probírali jsme témata související s úhradovou
vyhláškou MZ na rok 2013 a 2014. Zabývali jsme se výrokem
Ústavního soudu, který pojmenovává body, ve kterých je
– zejména vyhláška na rok 2013 – v rozporu s ústavou ČR.
Kolegové dostali doporučení, jak se ohradit proti regulačním
mechanismům, které ekonomicky ohrožují práci lékařů.

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 vaši e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

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

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

Sobotní odborný program byl věnován novinkám v onkologické
léčbě nádorových onemocnění obecně, nádorů v oblasti hlavy
a krku a nové metody onkologické diagnostiky a terapie včetně
protonové radiační terapie a terapie fotodynamické.
MUDr. Jitka Vydrová, předsedkyně SAOF

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

