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Sanační a rekonstrukční 
chirurgie středního ucha 
26. – 27. března 2015
Svitavy

Ve Svitavách proběhl ve dnech 26. – 27. března 2015 
IX. kurz Sanační a rekonstrukční chirurgie středního 
ucha. Ve spolupráci s ORL klinikou Hradec Králové, ORL 
klinikou Pardubice, Fakultou zdravotnických studií Uni-
verzity Pardubice a dětskou ORL klinikou Brno ji pořá-
dalo ORL oddělení Svitavské nemocnice. Bylo provede-
no celkem 5 operací, které mohli účastníci kurzu z celé 
republiky sledovat v přednáškové místnosti formou 

videokonference. Tato forma, kdy mají lékaři možnost 
diskutovat s operatérem v průběhu operace, se velmi 
osvědčila. 

Kromě operací mohli účastníci vyslechnout řadu teore-
tických přednášek týkajících se chronického středouš-
ního zánětu. Kurzu se zúčastnila řada zkušených i začí-
najících operatérů, ale také ambulantní lékaři, pro které 
je kurz přínosný hlavně z hlediska správné otoskopické 
diagnostiky chronického středoušního zánětu, včasné 
indikaci k operaci a ošetřování ucha po operaci.

Příští, jubilejní, X. ročník se uskuteční 24. – 25. března 
2016 ve Svitavách.

MUDr. Libor Sychra
ORL oddělení
Svitavská nemocnice

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé vydání ORL zpravodaje. Jednotlivá čísla jsou s dvouměsíčním zpožděním 
vystavována na našich webových stránkách v sekci ORL zpravodaj www.otorinolaryngologie.cz/orl-zpravodaj. 
Na webových stránkách také nově naleznete ročenky z jednotlivých let, které jsou zveřejňovány v sekci Zápisy 
a ročenky http://www.otorinolaryngologie.cz/zapisy-a-rocenky. 

Přeji příjemné čtení a budu se těšit na osobní setkání na ORL akcích společnosti a především na Evropském ORL 
kongresu v Praze, který je přede dveřmi.

Viktor Chrobok
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Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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24. Otoneurologický kongres
8. dubna 2015
Praha

Dne 8. 4. 2015 se konal již 24. ročník Otoneurologické-
ho kongresu pořádaného ORL klinikou 3. LF UK a FNKV 
Praha ve spolupráci s Českou společností ORL a chirurgie 
hlavy a krku. Kongres probíhal v prostorách Clarion Con-
gress Hotelu Praha, což se pomalu stává pro akci tradicí.

Odborný program kongresu přilákal více než 300 účast-
níků, prezentováno bylo 14 přednášek. Témata letošního 
sympozia se zaměřovala mimo novinky v otoneurologii 
i na pokroky v robotické chirurgii a ve spánkové medicíně. 

V sekci otoneurologie zazněly přednášky o tinnitu 
(doc. Hahn), diferenciální diagnostice paroxysmálních zá-
vratí (dr. Čada) . 

V sekci spánkové medicíny zazněla sdělení prof. Plzáka 
o nových operačních přístupech – resekci či kaudální po-
sun kořene jazyka nebo elektrostimulaci n. hypoglossus. 
O ambulantní diagnostice pacientů s poruchami spánku 
hovořil A. Hrdlička. O indikacích transorálních roboticky 
asistovaných výkonech hovořil K. Sláma. 

V sekci otoneurochirurgie hovořil prof. Betka o ves-
tibulárním schwannomu a o významu zachování slu-
chu u těchto operací. Další přednášky pojednávaly 
o výtěžnosti MR u pacientů s cholesteatomem (T. Ba-
kaj) či operacích retrakčních kapes (L. Otruba). Další 
přednášky se týkaly problematiky tinnitu (prof. Goebel, 
M. Procházka) ) a řešení neurovaskulárního konfl iktu 
n. V, VII , VII a IX. Další sdělení byla věnována problema-
tice vysokofrekvenční laryngoskopie (R. Holý) a kazuis-
tickému sdělení o léčbě ameloblastomu čelisti (L. Hart) 
prof. Koval). 

Otoneurologický kongres pořádaný ORL klinikou 3. LF UK 
a FNKV má již své tradiční místo v kalendáři odborných 
akcí v regionu a v ČR. Proto na jaro 2016 plánujeme další, 
tentokrát jubilejní 25. ročník. 

Procházková K.
ORL klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Mezinárodní kurz Medical 
Expert Training on Clinical 
Benefi ts of NBI in Diagnostic 
Endoscopy in Laryngology 
9. – 10. dubna 2015 
Praha

První ročník kurzu se uskutečnil na Klinice otorinolaryn-
gologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole 
v Praze. Soubor kurzů Medical Expert Training (http://
www.olympus.de/medical/en/medical_systems/training_
events/medical_expert_training/medical_expert_trai-
ning.jsp) probíhá pod záštitou fi rmy OLYMPUS již mnoho 
let na předních pracovištích v Evropě v širokém spektru 
oborů (chirurgie, gastroenterologie, urologie atd.). Zdejší 
pracoviště je prvním ze zemí střední a východní Evropy, 
které se stalo organizátorem jednoho z těchto kurzů. 

Kurzu se účastnilo celkem 13 lékařů z Norska, Španělska, 
Finska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Velké Británie. 

V programu byly kombinovány přednášky, které před-
nesli pracovníci pořádajícího pracoviště (prof. Jan Klozar, 
Dr. Petr Lukeš a Dr. Michal Zábrodský, zvaným zahraničním 
řečníkem byl prof. Mario Fernández z Madridu) a praktická 
část, která byla zaměřena na ambulantní využití NBI endo-
skopie. Účastníci byli přítomni na vyšetřovnách, kde mohli 
sledovat využití NBI endoskopie přímo v praxi.

První den byl zahájen přednáškami pojednávajícími o epi-
demiologii preneoplastických a neoplastických lézí ORL 
oblasti, technických principech NBI endoskopie a jejím 
praktickém využiti v ambulantním režimu. Následoval 
praktický blok, kdy byli účastnící rozděleni do tří skupin, 
z nichž dvě se účastnily vyšetřování pacientů na dvou vy-
šetřovnách, a třetí skupina absolvovala prezentaci klinic-
kých případů pacientů pořádajícího pracoviště. Večer se 
poté všichni zúčastnění sešli na společenské večeři.

Druhý den kurzu se všechny tři skupiny prostřídaly, tak, 
aby každý účastník absolvoval dva bloky ambulantních 
vyšetření a jeden blok klinických případů. Závěr kurzu 
pak opět patřil přednáškám. Předneseny byly závěry stu-
dií zaměřených na využití NBI endoskopie, které proběh-
ly na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM 
a průběžná zpráva z aktuální studie probíhající v Madridu.

Další ročník kurzu proběhne na jaře 2016.

Za pořadatele

as. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.
ORL klinika 1. LF UK a FN Motol Praha

http://www.olympus.de/medical/en/medical_systems/training_events/medical_expert_training/medical_expert_training.jsp
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34. sjezd SAOF
10. – 11. dubna 2015
Humpolec

Ve dnech 10. a 11. dubna 2015 se konal pravidelný jarní 
kongres Spolku ambulantních otorinolaryngologů a foni-
atrů (SAOF) v Humpolci na téma „Moderní terapie nosní 
polypózy“. 

Hlavními přednášejícími byli MUDr. Vít Kratochvíl z ORL 
kliniky FN Motol na prim. MUDr. Bohuslav Markalous 
z Jindřichova Hradce. Zúčastnilo se 132 ambulantních 
otorinolaryngologů a foniatrů. 

Páteční odpolední program byl cílen na ekonomické pro-
blémy vztahů se zdravotními pojišťovnami. Aktuální je ze-
jména text rámcových smluv s jednotlivými ZP na dobu 
neurčitou. Bohatý byl i společenský program spojený 
s prohlídkou pivovaru Bernard. Příští kongres SAOF se 
bude konat ve dnech 23. a 24. října 2015. Jako hlavní 
odborné téma na podzimní setkání bylo zvoleno: „Mimo-
jícnové projevy refl uxní choroby jícnu v ORL“. 
www.saof.cz

MUDr. Jitka Vydrová
předsedkyně SAOF

Světový den hlasu
16. dubna 2015
Praha, Hradec Králové, Ostrava

Na 16. dubna připadá každoročně Světový den hlasu. 
Světový den hlasu je mezinárodní osvětová iniciativa, 
která si klade za cíl připomenout každému člověku dů-
ležitost lidského hlasu jako základního prostředku mezi-
lidské komunikace. Světový den hlasu nás má upozornit, 
že poruchy hlasu významně snižují kvalitu života. Proto 
je potřeba zvýšit povědomí lidí o příčinách poruch hlasu. 
Zdravý hlas je pro miliony lidí základních pracovním ná-
strojem. Bez hlasu nelze vyjádřit myšlenky, city či touhy. 

Myšlenka připomenout si důležitost lidského hlasu vznik-
la v roce 1999 v Brazílii. Během několika let se rozšířila 
po celém světě. V České republice si připomínáme Světo-
vý den hlasu od roku 2009.

Hlasové centrum Praha uspořádalo jako každý rok 
16. dubna 2015 u příležitosti Světového dne hlasu 
„Den otevřených dveří“. K této iniciativě se připojila 
ORL klinika v Hradci Králové a ORL klinika v Ostravě. 
Po celý den byli na těchto pracovištích vyšetřování 
lidé, kteří přicházeli s podezřením, že s jejich hlasem 
není něco v pořádku. 

Do budoucna by bylo sympatické, kdyby se k této me-
zinárodní preventivní iniciativě přidávala další otori-
nolaryngologická či foniatrická pracoviště.

MUDr. Jitka Vydrová

V. mezioborové sympozium 
v ambulantní a klinické praxi 
v Hradci Králové
16. – 17. dubna 2015
Hradec Králové

Mezioborové sympozium komplexní vyšetření hlavových 
nervů v ambulantní a klinické praxi se konalo 16. – 17. 
dubna 2015 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pod 
taktovkou hradecké, pardubické a ostravské ORL kliniky. 
Sympozium bylo součástí oslav 70. Let od zahájení výuky 
na LF v Hradci Králové.

Letošní téma bylo věnováno mezioborovému pohledu 
na vyšetření jednotlivých hlavových nervů, s nimiž se 
ve větší či menší míře ORL lékař setkává. Hlavové nervy 
byly rozděleny do hodinových moderovaných bloků po-
dle převažující funkce: hlavové nervy: I, V – čich a chuť 
(moderátor panelu J. Vodička, Pardubice), hlavové nervy: 
II, III, IV, VI (P. Čelakovský, Hradec Králové), hlavový nerv: 
VII (V. Chrobok, Hradec Králové), hlavový nerv: VIII – sluch 
(J. Dršata, Hradec Králové), hlavové nervy: IX, X, XI, XII – 
dysfagie (M. Černý, Hradec Králové), hlavový nerv: X – 
dysfonie (P. Komínek), navíc byl prodiskutován ještě krční 
sympatikus a n. phrenicus (L. Školoudík, Hradec Králové). 
Vyzvaní přednášející z odborností ORL, neurologie, neu-
rochirurgie, radiodiagnostika, oční, klinická logopedie, 
infekční lékařství, psychiatrie, rehabilitace a fyzioterapie 
krátce představili úlohu své specializace při diagnostice 
a terapii onemocnění hlavových nervů, ve zbytku bloku 
následovala moderovaná diskuse s ukázkou zajímavých 
kazuistik. 

V sobotním workshopu měli účastníci pod vedením lek-
torů možnost sami vyzkoušet diagnostiku na přístrojích 
zapůjčených zdravotnickými fi rmami, k dispozici byly 
endoskopické rigidní a fl exibilní optiky, otoskopy a mik-
roskopy, audiometr a tympanometr, elektronystagmogra-
fi e, monitoring hlavových nervů, provést na sobě vyšet-
ření chuti, čichu, funkce zrakového a okohybných nervů 
a analyzovat patologické nálezy na CT a MRI.

Páteční části sympozia se zúčastnilo 65 účastníků, z nichž 
30 bylo také na sobotním workshopu, své zkušenosti 
předalo 25 lektorů.

Budeme se těšit na setkání v příštím roce.

Michal Černý, Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové
michal.cerny@lfhk.cuni.cz 
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Kurz rehabilitace pacientů 
po totální laryngektomii
20. – 21. dubna 2015
Praha

Ve dnech 20. – 21. 4. 2015 se na Klinice ORL a chirurgie 
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole konal Kurz rehabilita-
ce pacientů po totální laryngektomii. Tato akce refl ekto-
vala 25 let od uvedení hlasové protézy Provox na trh a 20 
let od zavedení programu implantace hlasové protézy 
na zdejším pracovišti. Jedná se o metodu volby rehabi-
litace hlasu. 

Program kurzu byl koncipován tak, aby pokryl jak zásadní 
základy problematiky, ale také pohled na poslední pokroky 
v rehabilitaci laryngektomovaných. Kurz byl pořádán pod 
vedením as. MUDr. Michal Zábrodského a prof. MUDr. Jana 
Plzáka, Ph.D. a k jeho kvalitě významný způsobem přispěla 
účast prof. Michiela van den Brekela z Národního onkolo-
gického institutu v Amsterodamu. Toto pracoviště se velmi 
intenzivně zabývá problematikou rehabilitace laryngekto-
movaných. Zájem o témata zlepšení kvality života onko-
logicky nemocných dokumentuje počet účastníků kurzu, 
který přivítal takřka dvacet lékařů z lékařských center a ne-
mocnic ze všech koutů České republiky.

První den kurzu byl věnován prostor zopakování anato-
mických souvislostí laryngeálních a hypofaryngeálních 
karcinomů, zásad péče o pacienty po totální laryngekto-
mii, možnostem rehabilitace hlasu laryngektomovaných 
a výhledu na možnost využití moderních technologií 
v péči o tyto nemocné (hlasová syntéza – Voice Banking). 
Všichni účastníci kurzu měli možnost seznámit se s po-
můckami pro laryngektomované, designem a provede-
ním poslední generace hlasových protéz Provox Vega 
a mohli si také prakticky vyzkoušet techniku jejich výměny 
na fantomech. 

Druhý den kurzu byl věnován výsledkům rehabilitace 
laryngektomovaných, včetně řešení komplikací souvi-
sejících s implantací a používáním hlasové protézy a re-
habilitaci plicních funkcí u pacientů po totální laryngek-
tomii. Účastníci kurzu mohli sledovat sekundární inserci 
hlasové protézy u dvou pacientů po totální laryngektomii 
a také ocenit účast několika pacientů dlouhodobě užívají-
cích hlasovou protézu ke komunikaci v běžném osobním 
i profesním životě. 

Program a průběh kurzu byl velmi pozitivně hodnocen 
nejen pozvaným zahraničním hostem, ale hlavně sa-
motnými frekventanty kurzu, kteří si jistě odnesli dosta-
tek podnětů a témat pro další praxi. Hlavním záměrem 
pořadatelů kurzu bylo rozšířit zájem o tuto problema-
tiku do menších nemocničních center a také ukázat, že 
rehabilitace laryngektomovaných je velmi komplexní 

a současně nesmírně smysluplnou součástí péče o tyto 
nemocné. 

Instruktáž před ambulantní výměnou hlasové protézy.

Za pořadatele kurzu

As. MUDr. Michal Zábrodský
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK a FN v Motole
Katedra otorinolaryngologie IPVZ

Pozvánky 
na odborné akce

3rd Congress of European ORL-HNS
14th Czech-German ENT Day
6. česko-slovenský kongres 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku
77. kongres České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP
62. kongres Slovenskej spoločnosti 
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu 
hlavy a krku
7. – 11. června 2015
Praha

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

přípravy na tuto největší ORL akci roku vrcholí. Aktuálně 
se na kongres registrovalo více než 3000 účastníků z 99 
zemí světa. Je v plánu 109 vyzvaných přednášek, 110 
instruktážních kurzů, 120 kulatých stolů, téměř 500 
přednášek formou volných sdělení a téměř 1000 posterů.

Mimo jedinečný odborný program pro Vás chystáme 
i další zajímavé společenské události. Nenechte si ujít 
Zahajovací ceremoniál, kde vyslechneme Novosvětskou 
symfonii Antonína Dvořáka pod taktovkou Mistra Leoše 
Svárovského. Společenský večer bude ve všech pro-
storách novorenesančního paláce Žofín. Více infor-
mací včetně aktuálního programu kongresu naleznete 
na www.europeanorl-hnsprague2015.com.

Jménem organizačního výboru se na všechny těší

Jan Betka

http://www.europeanorl-hnsprague2015.com/
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Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku
Praktický nácvik šicích metod 
a technik
11. září 2015
Hradec Králové
www.aesculap-akademie.cz

XXVI. celostátní foniatrické dny Evy 
Sedláčkové a 13. československý 
foniatrický kongres
17. – 19. září 2015
Hotel GALANT, Mlýnská 2, Mikulov
www.kongresmikulov.cz 

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na 13. Česko-slovenský foniat-
rický kongres, který se bude konat v jihomoravském Mi-

kulově. Připravujeme pro vás program, který zahrnovat 
řadu témat, prezentovaných našimi i zahraničními před-
ními odborníky z této oblasti.

Program je určen vedle lékařů, také ostatnímu zdravot-
nickému personálu, pozvěte tedy i své spolupracovníky!

Téma kongresu: Mezioborová spolupráce foniatrie 

Vedle odborného programu vás zveme na již tradiční 
společenské setkání, kde budete moci setkat se svými ko-
legy a přáteli u skleničky dobrého vína a ochutnávky toho 
nejlepšího, co nabízí jihomoravská pohostinnost. 

Těšíme se na vaši účast 

Tomáš Talach, Ivo Šlapák

Česká ORL akademie
2. – 3. října 2015
Olomouc

Vážení kolegové,

ve dnech 2. – 3. října 2015 v Olomouci proběhne dru-
hý ročník České ORL akademie. Stejně jako vloni budou 
v ucelených blocích komplexně zpracována 4 témata, je-
jichž rozsah je vhodný jak pro rezidenty ve specializační 
přípravě, tak pro lékaře, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit 
své znalosti diskutované problematiky. 

Pro letošek jsme připravili témata: Chirurgie nedoslýcha-
vosti (prof. Chrobok, as. Skřivan), Dušnost a dušení, za-
jištění dýchacích cest (prof. Komínek, prof. Astl), Nemo-
ci slinných žláz (prof. Stárek, as. Zábrodský) a Poruchy 
spánku v ORL (prof. Klozar, as. Betka). 

Pro lékaře v předatestační přípravě a pro členy ORL 
společnosti jsou připraveny zvýhodněné registrační 
poplatky.

Další informace budou postupně přidávány na stránkách 
www.orlakademie.cz, kde byla spuštěna registrace.

Těšíme se na Vaši účast.

Michal Černý
Sekce mladých otorinolaryngologů
Česká společnost otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Richard Salzman
Otolaryngologická klinika 
Fakultní nemocnice Olomouc 
a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

http://www.aesculap-akademie.cz/
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Workshop – Chirurgie nosu, PND 
a slzných cest – Live Surgery
12. – 13. října 2015 
Ostrava

Vážení kolegové, přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat mezinárodní workshop věno-
vaný chirurgii nosu, PND a slzným cestám. Hlavní důraz 
bude kladen na přímé přenosy z operačních sálů. Pro-
gram bude obsahovat sdělení významných odborníků 
(včetně zahraničních), prostor pro diskuzi s Vámi. 

Více informací najdete na stránkách ORL kliniky: 
www.fno.cz (ORL klinika – Akce a semináře)

Na setkání s Vámi se těší. 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D, MBA
ORL klinika FN Ostrava 

Kurz traumatologie obličejového 
skeletu
15. – 16. října 2015
Jičín
http://www.lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-ningero-
vy-dny-informace.php 

Společně s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové si Vás dovolu-
jeme pozvat do nemocnice v Jičíně na školící kurz řešení 
poranění skeletu obličeje. 

Vzdělávací kurz je rozdělen do dvou částí. Teoretická část 
podrobně osvětlí problematiku z multioborového hledis-
ka. Přednášet budou zkušení odborníci mnoha oborů, 
jichž se problematika dotýká. Praktická část nácviku apli-
kace osteosyntézy bude probíhat souběžně s odbornými 
přednáškami na dvou pracovištích též po vedením zkuše-
ných operatérů. 

Kapacita kurzu je omezena. 

První den kurzu proběhne od 15 hodin krajský seminář.

Podrobnosti lze nalézt na www adrese:
http://www.nemjc.cz/files/files/TRAUMAKURZ15/trau-
makurz15.pdf

Registrace účastníka: po potvrzení přihlašovacího 
e-mailu a zaplacení kurzového poplatku. 

E-mail: martin.kracik@nemjc.cz
Předmět e-mailu: „traumakurz + příjmení účastníka

Na setkání v Jičíně se těší 
MUDr. Martin Kracík

X. Ningerovy dny
16. – 17. října 2015
Luhačovice
http://www.lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-ningero-
vy-dny-informace.php 

Hlavní téma:
• Chronické a recidivující záněty dýchacích cest – 

co je nového
• Chronické záněty dýchacích cest – vliv na jiné orgány
• Varia

Termíny přihlášek:
k aktivní účasti 31. 8. 2015 
kontaktní adresa prof. MUDr. Ivo Šlapák, Csc.
E-mail: islapak@med.muni.cz) 
k pasivní účasti 30. 9. 2015
kontaktní adresa Radmila Krčmová
Tel.: 577 682 248, e-mail: krcmova@lazneluhacovice.cz)

Preparační kurz ORL chirurgie nosu 
a vedlejších nosních dutin
24. – 26. listopadu 2015
Brno 
www.ecpa-cz.com

Edukaèní centrum praktické anatomie
a

Anatomický ústav LF MU v Brnì

 

PREPARAÈNÍ KURZ ORL
 

BRNO 
24.11. - 26.11.2015

Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno

Kamenice 3

www.ecpa-cz.com                                                                             info@ecpa-cz.com

CHIRURGIE NOSU A 
VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN

http://www.lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-ningerovy-dny-informace.php
http://www.nemjc.cz/files/files/TRAUMAKURZ15/traumakurz15.pdf
http://www.lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-ningerovy-dny-informace.php
http://www.ecpa-cz.com/
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Laureáti Kutvirtovy ceny 2014
Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za nejlepší publikaci v r. 2014

Soutěže o nejlepší publikaci ČSORLCHHK se přihlásilo celkem 12 členů společnosti (Kutvirtova cena). Nejlepší publikace 
v kategoriích do 35 let, nad 35 let a za nejlepší monografi i bude vybrána komisí, ceny budou předána na Otologickém dni 
v Praze dne 3. 12. 2015. 

Všichni přihlášení se stávají laureáty Kutvirtovy ceny za r. 2014 (řazeno abecedně). Gratulujeme. 
• J. Bouček (1. ORL klinika FN Motol)
 Bouček, J.; Zábrodský, M.; Kuchař, M.; etl al.: A New Strategy for the Surgical Management of RLN Infi ltrated by 

Well-Diff erentiated Thyroid Carcinoma. BioMed Research International 2014, Article ID 616521, 6 pages, doi 
10.1155/2014/616521, IF 2,706

• P. Čelakovský (ORL klinika FN Hradec Králové)
 Čelakovský, P.; Kalfeřt, D.; Tuček, L.; et al. Deep neck infections: risk factors for mediastinal extension. 

Eur Arch Otorhinolaryngol 2014 Jun; 271(6): 1679-1683, doi 10.1007/s00405-013-2651-5, IF 1,608
• Z. Fík (1. ORL klinika FN Motol)
 Fík, Z.; Astl, J.; Zábrodský, M.;  et al.: Minimally Invasive Video-Assisted versus Minimally Invasive Nonendoscopic 

Thyroidectomy. BioMed Research International 2014, Article ID 450170, 7 pages, doi 10.1155/2014/450170, IF 2,706
 Fík, Z.; Dvořánková, B.; Kodet, O.; et al. Towards Dissecting Molecular Routes of Intercellular Communication in the 

Tumour Microenvironment: Phenotypic Plasticity of Stem Cell-Associated Markers in Co-culture (Carcinoma Cell/Fib-
roblast) Systems. Folia Biologica (Praha)2014; 60(5): 205-212, IF 0,778

• D. Kalfeřt (ORL klinika FN Hradec Králové)
 Kalfeřt, D.; Čelakovský, P.; Laco, J.; et al. The role of protein p16(INK4a) in glottic laryngeal squamous cell carcinoma. 

Pathology Oncology Research 2014 Oct; 20(4):909-915, doi 10.1007/s12253-014-9773-y, IF 1,806
 Kalfeřt, D.; Ludvíková, M.; Topolčan, O.; Windrichová, J.; Malířová, E.; Pešta, M.; Čelakovský, P.: Analysis of preoperative 

serum levels of MMP1, -2, and -9 in patients with site-specifi c head and neck squamous cell cancer. 
Anticancer Research 2014 Dec; 34(12):7431-7441, IF 1,872

• J. Kastner (ORL ambulance Beroun) 
 Kastner, J.; Simmen, D.; Netuka, D.; et al.: Orbital and Intracranial Complications of Acute and Chronic 

Rhinosinusitis. Diseases of the Sinuses, Springer, 2014 , 2014, pp 495-515
• R. Katra (2. ORL klinika FN Motol)
 Katra, R.; Kabelka, Z.; Jurovčík, M.; et al.Association between Helicobacter pylori in adenoid hyperplasia and refl ux 

episodes detected by multiple intraluminal impedance in children. 
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2014 Aug; 78(8):1243-1249, doi 10.1016/j.ijporl.2014.04.040, IF 1,44

• J. Kraus (ORL oddělení Benešov)
 Kraus, J.; Nártová, E.; Pavlík, E.; et al. Prevalence of Helicobacter pylori in adenotonsillar hypertrophy in children. Acta 

Oto-Laryngologica, January 2014, Vol. 134, No. 1 , Pages 88-92, doi 10.3109/00016489.2013.840924, IF 0,99
• P. Lukeš (1. ORL klinika FN Motol)
 Lukeš, P, Zabrodsky, M, Lukesova, M, et al. The Role of NBI HDTV Magnifying Endoscopy in the Prehistologic 

Diagnosis of Laryngeal Papillomatosis and Spinocellular Cancer BioMed Research International. Volume 2014, 
Article ID 285486, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/285486, IF 2,71

• E. Lukešová (1. ORL klinika FN Motol)
 Lukesova, E, Bouček, J, Rotnaglova, M. Salakova, et al. High Level of Tregs Is a Positive Prognostic Marker in Patients 

with HPV-Positive Oral and Oropharyngeal Squamous
 Cell Carcinomas. BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 303929, 11 pages, 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/303929, IF 2,71
• A. Mi� ová (1. ORL klinika FN Motol)
 Mi� ová, A.; Kodet, O.; Szabo, P.; et al. Synthetic polyamine BPA-C8 inhibits TGF-β1-mediated conversion of human 

dermal fi broblast to myofi broblasts and establishment of galectin-1-rich extracellular matrix in vitro. Chembiochem 
2014 Jul 7; 15(10):1465-1470, doi 10.1002/cbic.201402087, IF 3,06

• P. Matoušek (ORL klinika FN Ostrava)
 Matoušek, P.; Zeleník, K.; Šafarčík, K.; et al.Squamous cell carcinoma antigen as a marker of sinonasal inverted papilloma. 

Eur Arch Otorhinolaryngol 2014 Mar; 271(3):535-538, doi: 10.1007/s00405-013-2604-z, IF 1,608
 Lipina, R.; Matoušek P. a kol.: Endoskopická chirurgie spodiny lební. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2014, 360 s., ISBN-13: 

978-80-7311-139-7
• L. Školoudík (ORL klinika FN Hradec Králové)
 Školoudík, L.; Chrobok, V.; Kalfeřt, D.; et al. Multipotent mesenchymal stromal cells in otorhinolaryngology. 

Medicinal Hypotheses 2014 Jun; 82(6):769-773, doi 10.1016/j.mehy.2014.03.022, IF 1,152

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA 
vědecký sekretář ČSORLCHHK

Sdělení

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863037
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/450170/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25503184
http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4939-0265-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24865809
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/285486/
http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/303929/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24867251
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23778724
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726343
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Sdílení kódů
Výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP stále častěji re-
gistruje potíže lůžkových zaří zení v jednání se zdravotní-
mi pojišťovnami o rozsahu poskytované péče. Nejčastěj-
ším argumentem zdravotních pojišťoven je fakt, že výkon 
je kalkulován jinou odbornou společností a oborem otori-
nolaryngologie nesdílen. Dopisem s podporou níže uve-
dených výkonů byly osloveny jednotlivé zdravotní pojiš-
ťovny, které však odkázaly na již zmíněný fakt nesdílení 
vybraných výkonů. 

V současně době se výbor společnosti snaží zmapovat stá-
vající situaci o sdílení vybraných kódů jiných odborností. 

Usilujeme o možnost vstupu do aktuální databáze kalku-
lačních listů zdravotních výkonů a vytvoření přesného 
seznamu sdílených kódů. 

V další fázi budou vybrány kódy výkonů, které by měl 
erudovaný otorinolaryngolog možnost vykazovat a ne-
jsou kalkulovány Českou společností otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku, či nemají povolené sdílení s kódy 
kalkulovanými jinými společnostmi. 

Jednáním s ostatními odbornými společnostmi se bude-
me snažit dojednat sdílení dosud nesdílených kódů. 

Seznam kódů zdravotních výkonů jiných odborností, které jsou prováděny na ORL pracovištích

kód název bodová hodnota sdílení

Kódy stomatologie, stomatochirurgie

00958 TRAUMATOLOGIE TVRDÝCH TKÁNÍ DUTINY ÚSTNÍ VELKÉHO ROZSAHU 750 nesdílen

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE 201 nesdílen

04801 ZEVNÍ INCISE 700 nesdílen

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA 327 sdílen

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM. 492 nesdílen

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM. 970 nesdílen

04853 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY 738 nesdílen

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ 740 nesdílen

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY 709 nesdílen

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA 350 sdílen

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV 921 nesdílen

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN  ČELISTÍ 942 nesdílen

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK 154 nesdílen

65211 OŠETŘENÍ ZLOMENINY ČELISTI DESTIČKOVOU ŠROUBOVANOU DLAHOU 2438 nesdílen

65213 OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTI KOSTNÍM STEHEM 2330 nesdílen

65215 DENTÁLNÍ DRÁTĚNÁ DLAHA Z VOLNÉ RUKY JEDNA 605 nesdílen

65922 ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA 2438 sdílen

65935 REPOZICE A FIXACE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU 2953 sdílen

65936 REPOZICE ZLOMENINY ZYGOMATIKOMAXILÁRNÍHO KOMPLEXU EXTRAORÁLNÍM PŘÍSTUPEM 1466 nesdílen

65111 DIAGNOSTICKÁ EXCIZE Z ÚSTNÍ DUTINY 231 sdílen

65611 EXCIZE LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ NAD 4 CM 1773 sdílen

65613 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ – OD 2 CM DO 4 CM 1098 sdílen

65615 EXCIZE LÉZE V ÚSTNÍ DUTINĚ - DO 2 CM (VČETNĚ JAZYKA) 371 sdílen

65617 KLÍNOVITÁ NEBO KVADRATICKÁ EXCIZE DOLNÍHO NEBO HORNÍHO RTU 1352 nesdílen

65953 OPERACE RANULY 1232 sdílen

Kódy oftalmologie

75381 REKOSTRUKCE SPODINY OČNICE 3151 sdílen

75215 SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ 63 nesdílen

75421 DACRYOCYSTORINOSTOMIE 2518 sdílen

Kódy neurochirurgie

56147 OŠETŘENÍ KOMPLIKOVANÉ ZLOMENINY LEBKY S (BEZ) REPARACE DURÁLNÍ LACERACE 6769 nesdílen
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Kódy plastické chirurgie

61111 PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN. 364 nesdílen

61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM 531 sdílen

61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM 673 sdílen

61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU 485 sdílen

61125 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE NAD 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU 689 nesdílen

61129 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA OD 2 DO 10 CM 664 sdílen

61131 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM 1162 sdílen

61135 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 20 CM^2 813 sdílen

61147 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM DO 10 CM^2 1009 sdílen

61149 UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM OD 10 DO 20 CM^2 2012 sdílen

61401 KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM) 574 sdílen

61409 MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCE 1508 sdílen 
pouze pro 704

61421 OPERACE TVRDÉHO A MĚKKÉHO NOSU PRO FUNKČNÍ PORUCHU 3012 sdílen

61422 RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS 2007 sdílen

61423 RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS (L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU) 3621 nesdílen

61425 OPERACE RINOFYMY 786 sdílen

61111 PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ TRAUMATICKÉ TETOVÁŽE Á 20 MIN. 364 nesdílen

61113 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE 5 - 10 CM 531 sdílen

61115 REVIZE, EXCIZE A SUTURA PORANĚNÍ KŮŽE A PODKOŽÍ A PŘÍPADNĚ FASCIE NAD 10 CM 673 nesdílen

61123 EXCIZE KOŽNÍ LÉZE OD 2 DO 10 CM^2, BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU 485 nesdílen

Kódy chirurgie

51623 POUŽITÍ ULTRAZVUKOVÉHO SKALPELU 5148 nesdílen

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY 1048 sdílen

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS 1592 sdílen

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU 2708 sdílen

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY 5189 nesdílen

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 1317 sdílen

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ 3631 sdílen

51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY) 3539 sdílen

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU 3996 sdílen

Kódy gastroenterologie

15160 PH METRIE JÍCNU 901 nesdílen

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU 1688 sdílen

Kódy pneumologie

25232 RHINOMANOMETRIE 190 sdílen

25261 VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU 2215 sdílen

Stav ke dni vydání věstníku České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Zpracoval 

MUDr. M. Kracík
člen sekce lůžkových oddělení ČSORLCHHK 
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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 pří-
padně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, 
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispí-
vat k jejich plnění. 

Bližší informace najdete na webových stránkách 
www.otorinolaryngologie.cz. 

Každý může být členem více odborných společností. 

Výhody členství
• Přístup k informacím z dění v oboru
• Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie v tiš-

těné i online verzi
• Výrazně zvýhodněný registrační poplatek na celostát-

ní kongres ORL společnosti
• Elektronický newsletter 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 Twitteru!

Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společ-
nosti 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.

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.

Generální partner

Partneři




