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Milé kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme Vám nové vydání ORL news, ve kterém naleznete kompletní zprávu o nedávných odborných akcích pořádaných ve spolupráci 
s naší společností , pozvánky na odborné akce nadcházející a další zajímavé informace.

Děkujeme za Vaši spolupráci a oceníme podněty do dalšího vydání.

Příjemné čtení a hezký zbytek roku 2014 přeje
Viktor Chrobok

Ve dnech 18. – 20. září 2014 se v Praze konal 12. Česko-
-slovenský foniatrický kongres a XXV. dny Evy Sedláčkové. Kongres 
organizovalo Hlasové a sluchové centrum Praha ve spolupráci 
s Výzkumným centrem hudební akusti ky AMU pod zášti tou České 
společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 

Hlavním moti vem a cílem kongresu bylo pojmenovat „Nové 
trendy ve foniatrii“.

Program byl koncipován tak, aby obsáhl co nejvíce nových 
poznatků z tradičních foniatrických témat – hlas, sluch, řeč. Každý 
panel začal „kulatým stolem“ pozvaných odborníků, kteří měli 
za úkol podat přehled nových diagnosti ckých a terapeuti ckých 
možností  nabízených současnou medicínou. Další programovou 
část tvořily „instruktážní kurzy“, jejichž cílem bylo předat 
posluchačům prakti cké zkušenosti  a ucelené poznatky předních 
českých odborníků v oboru k daným medicínským tématům. 
Původní vědecké práce byly prezentovány formou posterů. Autoři 
posterů ve vymezeném čase 2 minut informovali o výsledcích 
své práce. Úroveň posterů hodnoti la pěti členná odborná 
porota ve složení: Švec, Jedlička, Vohlídková, Fišer a Adam. Jako 
nejlepší byl vyhodnocen poster kolekti vu hradecké ORL kliniky: 
„Dlouhodobé výsledky injekční laryngoplasti ky substrátem 
Radiesse® Voice“ autorů Smatanová, Dršata, Černý, Chrobok.

Společenský program začal pěveckým vystoupením Marti ny 
Kociánové v Galerii Lichtejnštejnského paláce s následným 
rautem v rámci slavnostního zahájení kongresu. Společenská 
večeře se konala ve venkovní restauraci „Občanské plovárny“ 
na břehu Vltavy a byla spojena s projížďkou parníkem po Vltavě 
a prohlídkou panoramat osvětlené Prahy uprostřed noci.

Kongres hodnotí me jako vydařený jak po odborné, tak 
po společenské stránce. Děkujeme všem zvaným odborníkům 
za jejich skvělou přípravu, která umožnila odborný úspěch 
foniatrického kongresu. 

Zvanými odborníky byli: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., 
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Jaromír 
Astl, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., doc. MUDr. Mojmír 
Lejska, CSc., MBA, MUDr. Jakub Dršata Ph.D., MUDr. Eva 
Havlíková, MUDr. Michal Zábrodský, MUDr. Dagmar Volmutová, 
MUDr. Monika Vohlídková, MUDr. Radan Havlík, Ph.D., 
MUDr. Jiří Skřivan, CSc., Mgr. Jana Fenclová, PaeDr. Eva Škodová, 
MUDr. Ivan Jedlička, CSc., Mgr. Gabriela Solná, Mgr. J. Mercelová, 
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., Mgr. B. Červenková, Mgr. 
I. Herejková, MUDr. Miroslava Hrbková, Mgr. B. Richtrová, 
MUDr. Olga Bendová a MUDr. Jitka Vydrová.

Elektronický sborník všech abstrakt je k dispozici ke stažení 
na webových stránkách kongresu: htt p://www.fonkongres2014.
cz/program/elektronicky-sbornik-abstrakt/

Všechny další informace jsou i nadále k dispozici na 
www.fonkongres2014.cz

V Praze dne 26. 10. 2014
prim. MUDr. Jitka Vydrová
Hlasové a sluchové centrum Praha

Zpráva z 12. Česko-slovenského foniatrického kongresu

http://www.fonkongres2014.cz/program/elektronicky-sbornik-abstrakt/
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1. Česká ORL akademie

1. Česká ORL akademie 
proběhla 3. – 4. října 2014 
v Hradci Králové. Filozofi e 
odborné vzdělávací akce 

spočívala v komplexním zpracování čtyř vybraných temati ckých 
bloků ORL oboru v rozsahu doporučeném pro atestační zkoušku. 
V letošním prvním ročníku byla zpracována témata Karcinom 
orofaryngu a duti ny ústní (garant prof. Klozar, spolupřednášející 
Dr. Zábrodský, FN Motol, Dr. Vošmik, FN Hradec Králové), 
Periferní obrny zvratného nervu (garant prof. Chrobok, 
spolupřednášející Dr. Černý, FN Hradec Králové), Benigní léze 
hrtanu (garant prof. Komínek, spolupřednášející Dr. Zeleník, FN 
Ostrava) a Akutní a chronické rinosinusiti dy (garant prof. Plzák, 
spolupřednášející Dr. Kratochvíl, FN Motol, Dr. Novosad, 
alergolog a imunolog FN Hradec Králové). 

V pátečním programu byl také vymezen čas pro posterovou 
sekci, při níž 13 akti vních účastníků ve formátu 3 minuty 
prezentace a 2 minuty diskuse představilo posterová sdělení, 
která byla jednak dopředu vyvěšena na webové stránce akce 
(www.orlakademie.cz) a dále byla účastníkům akademie 
k dispozici na elektronickém panelu v kuloárech.

Na základě hodnocení odborných garantů byly oceněny tři 
nejlepší postery: Primoinzerce hlasové protézy u pacientů 
po totální laryngektomii (Balogová Z. a spol., Praha-Motol), 
Využití  Narrow Band Imaging (NBI) v diagnosti ce lézí hrtanu 
(Staníková L. a spol., Ostrava) a Skórovací systém FEES 
(Černý M. a spol., Hradec Králové), a dvě nejlepší ústní 
prezentace posteru – Rhinophyma – patofyziologie, diagnosti ka, 
léčba (Uhercová D. a spol., Benešov) a Imunitní profi l u pacientů 
s HPV-asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku 
(Lukešová E. a spol., Praha-Motol). Každý oceněný obdržel jako 
odměnu dvě knihy z edice Medicína hlavy a krku z nakladatelství 
Tobiáš.

Akce byla uspořádána za laskavé podpory generálního partnera 
GlaxoSmithKline, partnerů RhinoHorn, Medin a Hospimed 
a ostatních vystavovatelů.

Vzdělávací akce se zúčastnilo celkem 125 účastníků, z nichž bylo 
78 rezidentů v přípravě k atestaci. Z dotazníkového hodnocení 
po akci vyplývá, že nový styl vzdělávací akce vyplnil mezeru 
v odborných akcích ORL společností  již pořádaných a byl 
přínosný nejen pro rezidenty v přípravě k atestaci, ale i pro 

zkušené lékaře z ambulantních praxí, pro něž byl příležitostí  
k oprášení znalostí  a doplnění aktuálních novinek a trendů 
v diagnosti ce a terapii. 

Druhý ročník ORL akademie proběhne 2. – 3. října 2015 pod 
zášti tou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
předběžně plánovaná témata jsou Chirurgie nedoslýchavosti , 
Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest, Slinné žlázy a Poruchy 
spánku v ORL.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP
info@mladiorl.cz
www.orlakademie.cz 

13. Česko-německé ORL dny

Na konci září proběhl v již 13. ročník Česko-německých ORL dní, 
které jsou určeny především mladým ORL lékařům a tradičně 
pořádány střídavě v České republice a Německu. Letošní kongres 
proběhl pod zášti tou ORL kliniky ve Stralsundu pod vedením 
prof. Carstena Boedeckera v reprezentati vních prostorech 
hotelu Wyndham Stralsund HanseDom.

Kongresu se účastnili posluchači a přednášejí jak z ČR, tak 
z Německa a Rakouska. Program byl jako obvykle rozdělen 
do jedné odpolední a jedné dopolední sekce. Hlavním tématem 
byly méně obvyklé nádory v oblasti  hlavy a krku, byly zde 
prezentovány velmi zajímavé kazuisti cké případy paragangliomů 
(prof. Boedecker), karcinoidů horních cest dýchacích (dr. Lukeš, 
dr. Pokorný), nádorů temporální kosti  (prof. Chrobok), 
neurinomu cervikálního plexu (dr. Minařík) a mnoho dalších. 
Dále zde byly probírány například aktuální doporučené postupy 
u léčby externí oti ti dy (dr. Abrams), nové trendy v léčbě sleep 
apnoe syndromu (prof. Hörmann) či nové metody v chirurgii 
ští tné žlázy (dr. Pniak, dr. Betka). Neméně zajímavé byly 
i přednášky o životě a významu vídeňského lékaře a českého 
rodáka Franti ška Polanského (dr. Schrockenfuchs) a neobvyklý 
případ pseudotumoru u samice leoparda (dr. Kastner). 
Na závěr byly vyhlášeny nejlepší přednášky kongresu: za českou 
stranu dr. Smatanová (Hradec-Králové) – Results of Injecti on 
Laryngoplasty with Radiesse® Voice One Year aft er Surgery, 
za německou stranu dr. Riders (Hamm) – Sonography of the 
sinuses in daily ENT produce. Cenami za nejlepší přednášku 
byly stáž se zaměřením na spánkovou medicínu na ORL klinice 
v Mainnheimu a preparační kurz spánkové kosti  v Brně.
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Program byl doplněn o večerní prohlídku města Stralsund 
(zařazeného pod ochranu UNESCO) a slavnostní večeři 
v unikátních prostorech kostela sv. Mikuláše. 

Celý kongres tak přinesl nejen kvalitní teoreti cké přednášky, ale 
především příjemná setkání a navázání nových vztahů s kolegy 
ze sousedních zemí. Nezbývá než si přát, aby další ročníky našich 
setkání byly stejně úspěšné jako ten letošní. 

Za organizátory
MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Zpráva z kongresu SAOF
Ve dnech 17. a 18. října 2014 proběhlo podzimní setkání lékařů 
otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF) v Humpolci v hotelu Fabrika. 
Jako každý rok byl páteční večerní odborný program věnován 
ekonomickým a právním problémům fungování ambulantních 
lékařských praxí. V souladu s požadavky nových zákonných norem 
bylo Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů 
přejmenováno na Spolek ambulantních otorinolaryngologů 
a foniatrů, zkratka zůstává stejná – SAOF.

Sobotní odborný program byl věnován problemati ce audiologie 
a audiologické proteti ky. Kongresu se zúčastnilo 120 lékařů, 
sobotního odborného programu se účastnily i zdravotní sestry. 
Termín jarního setkání SAOF byl stanoven na 10. a 11. 4. 2015. 
Odborné téma příští ho setkání bude „ Moderní přístup k léčbě 
nosní polypózy“.

Podrobnější informace na www.saof.cz

V Praze dne 26. 10. 2014
MUDr. Jitka Vydrová

Pozvánky na odborné akce
20. Beskydský ORL den, Ostravice, 7. – 8. 11. 2014
Téma: ORL od A do Z (co zde za 20 let nebylo) 
www.bos-congress.cz/orlb2014 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 
dovoluji si Vás pozvat na 20. ročník Beskydských ORL dní. Jedná 
se o ročník jubilejní, výjimečný tí m, že jen málo odborných akcí 
v ČR má tak dlouhou tradici. Jsme pyšní na to, že si akce během 
uplynulých let získala vaši přízeň, o které svědčí stále rostoucí 
zájem o celou akci. 

Tentokráte je naším cílem představit to nejlepší z uplynulých 
ročníků, ukázat průřez otorinolaryngologií, na kazuisti kách 
poukázat na pokroky, které ORL v uplynulých letech prodělala. 
Naším cílem je, aby prezentovaná odborná sdělení a kazuisti ky 
byla přínosná jak pro lékaře z nemocnic, tak pro ambulantní 
specialisty. Jménem pořadatelů se na setkání s Vámi těší 

Pavel Komínek 
ORL klinika, FN Ostrava 

27. Mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie
Vážená kolegyně, vážený kolego,
27. Mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie 
proběhne ve dnech 11. – 14. listopadu 2014. Akce přináší 
účastníkům unikátní kombinaci přednášek, videodemonstrací, 
přímých přenosů ze sálu a disekčního kurzu na kadaveru. 
Přihlášku a aktualizovaný program kurzu naleznete na 
htt p://orl.lf1.cuni.cz/fess.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Za organizátory
Jan Plzák
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK 
a FN v Motole, Praha

21. odbornou nadregionální konferenci „Miniinvazivní 
chirurgické přístupy v ORL – nové trendy“

Preparační kurz chirurgie ucha a spánkové kosti  v Brně 
25. – 27. 11. 2014
www.ecpa-cz.com 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice 
a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové ve spolupráci s Edukačním 
centrem prakti cké anatomie vás zvou otologický preparační kurz.

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

Na setkání s Vámi se těší
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

 

 

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Tel.: +420 477 111 111 
Fax: +420 477 774 286 
info@kzcr.eu  | http://www.kzcr.eu 

Otorinolaryngologické oddělení Krajské zdravotní, a.s.  
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

 

pořádá 
 

pod záštitou 
1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka 

 

a ve spolupráci s OS ČLK 
 

21. odbornou nadregionální konferenci 
„Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL – nové trendy“ 

 
20. - 21. listopadu 2014 

Hotel & restaurant Větruše, Ústí nad Labem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konference je zařazena jako oficiální akce konaná pod hlavičkou   
    České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 

 

ODBORNÝ GARANT: 
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. 

- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 

ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: 
Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým OVVDV Krajské zdravotní, a.s. 

 

VÍCE INFORMACÍ A PROGRAM NA: 
 http://www.kzcr.eu/konference/ORL2014/

KZ03_IM0038 UL ORL 

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 111 111
Fax: +420 477 774 286
info@kzcr.eu  | http://www.kzcr.eu
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54. Otologický den, Mikulov 4. – 5. prosince 2014
www.kongresmikulov.cz 
Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abychom vás pozvali na 54. Otologický den, který se 
bude konat v jihomoravském Mikulově. Připravujeme pro vás 
program, který bude zahrnovat řadu témat, prezentovaných 
našimi předními odborníky z oblasti  ORL. Důraz bude kladen 
na prakti cké poznámky a zkušenosti .

Program je určen vedle lékařů, také ostatnímu zdravotnickému 
personálu, pozvěte tedy i své spolupracovníky!

Hlavní témata: 
1. Ucho – fakta k anatomii, fyziologii a eti opatogenezi 
2. Vyšetřovací techniky – Instrumentální vyšetření ucha 
3. Audiologie 
4. Zobrazovací techniky 
5. Screening sluchu novorozenců
6. Konzervati vní terapie 
7. Operační postupy 
8. Tympanoplasti ky – retrakční kapsa
9. Sluchová proteti ka

Těšíme se na vaši účast 

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Veškeré informace naleznete na webové stránce České 
společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
htt p://www.otolaryngologie.cz/odborne-akce. 

Přihlášky k akti vní účasti  k tématům s názvem sdělení 
odesílejte prosím do 23. 11. 2014 na adresu: 
islapak@med.muni.cz, nebo poštou na adresu: 
prof. MUDr. Ivo Šlapák, KDORL, 
Dětská nemocnice, Černopolní 9, 60200 Brno

3rd Congress of European ORL-HNS

Vážení členové České společnosti  otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,
s radostí  Vám oznamujeme a připomínáme, že se blíží největší 
akce v našem oboru, tedy 3. Evropský kongres ORL – HNS, který 
se bude konat ve dnech 7. – 11. června 2015 v Praze. Tento 
kongres se organizuje každé 2 roky a jde zcela jistě o největší akci 
konanou v České republice v dlouhodobé historii ORL oboru. 
Společně s tí mto 34. evropským kongresem proběhne také 
77. kongres České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku České lékařské společnosti  Jana Evangelisty 
Purkyně. Je zároveň 62. kongresem Slovenskej spoločnosti  pre 
otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 6. česko-slovenským 
kongresem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 

První den kongresu před slavnostním zahájením budou zařazeny 
demonstrace operačních výkonů na kadaverech vedené světově 

uznávanými osobnostmi. Otologicky zaměřený kurz povede 
prof. Karl-Bernd Hütt enbrink, rinologicky zaměřený kurz povede 
prof. Paolo Castelnuovo a laryngologicky zaměřený kurz povede 
prof. Marc Remacle. 

Podrobnosti  najdete na webových stránkách 
www.europeanorl-hnsprague2015.com/scienti fi c-programme/
pre-courses/. 

Prosím nezapomeňte se včas hlásit na demonstrační kurzy 
prostřednictvím registračního online formuláře kongresu, 
počet účastníků je limitován. 

Vlastní odborný program kongresu bude trvat 3,5 dne a je 
plánováno 112 kulatých stolů, 98 pozvaných přednášek, 98 
instruktážních kurzů a dále i volná ústní sdělení a postery. 
Připomínáme, že deadline pro zaslání abstrakt pro volná sdělení 
je 20. ledna 2015. 

Deadline pro nejnižší registrační poplatek je 30. listopadu 
2014. Informace o výši registračních poplatků jsou uvedeny na 
htt p://cz.europeanorl-hnsprague2015.com/registrace/.

Podrobnosti  o kongresu a pokyny k registraci naleznete na 
www.europeanorl-hnsprague2015.com/registrati on/

Mimo odborný program připravujeme také bohatý společenský 
program. 

Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se největší odborné ORL 
akce v Evropě v roce 2015!

Z organizační výbor Vás srdečně zve 
Jan Betka, Jan Klozar, Jan Plzák 

Unikátní online atlas 
chirurgie hlavy a krku 
vzniklý pod zášti tou IFOS 
(Internati onal Federati on 
of Otorinolaryngological 
Societi es)
Volně přístupný Open Access Atlas of Otolaryngology, 
Head & Neck Operati ve Surgery, který vznikl pod vedením 
Prof. Johana Fagana, Division of Otolaryngology, University of 
Cape Town, South Africa, htt p://www.entdev.uct.ac.za/guides/
open-access-atlas-of-otolaryngology-head-neck-operative-
surgery.

Z pověření Prof. Johana Fagana Vás informuje
Jan Plzák
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN v Motole, Praha

www.europeanorl-hnsprague2015.com/scientific-programme/pre-courses/
www.europeanorl-hnsprague2015.com/registration/
http://cz.europeanorl-hnsprague2015.com/registrace/
http://www.entdev.uct.ac.za/guides/open-access-atlas-of-otolaryngology-head-neck-operative-surgery
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Členství v Evropské rinologické 
společnosti  pro lékaře do 35 let
Na žádost viceprezidenta ERS Juniors Dr. Pavola Šurdy rádi 
zveřejňujeme atrakti vní nabídku pro mladé ORL kolegy do 
35 let, kteří se zajímají o rinologii. Členství ve společnosti  je 
zdarma a přináší řadu výhod. Z těch nejvíce aktuálních bych 
zejména zdůraznil možnost zvýhodněné účasti  na separátní 
ERS sekci moderované prof. Stammbergerem v rámci pražského 
evropského ORL kongresu 2015. Nejlepší prezentace a postery 
mladých lékařů v této sekci obdrží fi nanční ocenění nebo 
možnost účasti  na FESS kurzu u prof. Stammbergera. 

Michal Černý
Za Sekci mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

Vážený kolegovia,

Radi by sme Vás informovali o spoločnosti  mladých rinológov 
(ERS Juniors), ktorá vznikla na kongrese v Ženeve v roku 2010. 
Naším hlavným poslaním je podporovať záujmy mladých ORL 
doktorov, ale aj imunológov, alergológov vo všetkých oblasti ach 
rinológie a to:
• Organizáciou prednášok/inštruktážnych kurzov na 

medzinárodných kongresoch
• Zľavami na kurzy/kongresy organizované Európskou 

Rinologickou Asociáciou (ERS)
• Prístupom k časopisu Rhinology Journal zadarmo
• Pomocou s účasťou na európskych stážach a vedeckých 

programoch

Podmienky stať sa členom ERS juniors:
• Vek pod 35 (vrátane)
• ORL a ostatní lekári so záujmom v oblasti  rinológie
• Pozn. registrácia a členstvo je zadarmo

ERS juniors sa v uplynulom čase značne rozrástli a momentálne 
tvoria nedielnu súčasť ERS s počtom členov cez 1100. V Európe 
doposiaľ vládla značná dezorganizovanosť medzi mladými 
kreatí vnymi rinológmi a touto cesto sa snažíme centralizovať 
vzdelávanie a otvoriť možnosti  vedeckej komunikácie.

Ako stať členom ERS Juniors?
Jednoducho – stačí sa zadarmo zaregistrovať tu:
htt p://www.europeanrhinologicsociety.org/?page_id=658
A takti ež ERS Juniors môžete sledovať na facebook stránke tu:
htt ps://www.facebook.com/ErsJuniors

Najbližší ORL kongres s účasťou ERS juniors sa bude konať 
v Prahe (Jún 2015). Viac informácii o programe nájdete na 
stránkach ERS juniors.

S pozdravom,

Dr. Pavol Šurda
Vice-president of the ERS juniors
St George´s University Hospital 
Roehampton Lane, London SW15 5PN
pavol.surda@gmail.com
Tel.: 00447 415 393 225

Přidávání odborných akcí 
na www.otolaryngologie.cz
Pro usnadnění registrace odborných akcí a jejich vyvěšení 
v kalendáři na webových stránkách společnosti  byl od června 
na www.otolaryngologie.cz/pridat-akci zprovozněn formulář, 
prostřednictvím něhož lze odbornou akci snadno vložit. 

Každá akce a případná kolize termínu významnějších odborných 
akcí je kontrolována vědeckým sekretářem společnosti  a teprve 
poté je uvolněna veřejnosti . Doporučujeme vkládat odborné 
akce minimálně s tříměsíčním předsti hem.

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 
htt p://www.otolaryngologie.cz/clenstvi. 

Každý může být členem více odborných společností . 

Výhody členství
• Přístup k informacím z dění v oboru
• Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie v ti štěné 

i online verzi
• Výrazně zvýhodněný registrační poplatek na celostátní 

kongres ORL společnosti 
• Elektronický newslett er na vaši e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen 
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s fi rmami



Sociální sítě
Připojte se k nám také na Facebooku a Twitt eru!

Snahou společnosti  je tí m více zpřístupnit dění ve společnosti  
členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.

Facebookovou stránku naleznete na 
www.facebook.com/otolaryngologie

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

Organizační sekretariát
Denisa Hejduková
email: hejdukova@guarant.cz

Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Guarant Internati onal, s.r.o.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti .
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