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Výsledky voleb do výboru 
ČSORLCHHK ČLS JEP
Vážení členové ČSORLCHHK ČLS JEP, 

s koncem roku 2015 končí funkční období současného vý-
boru ČSORLCHHK ČLS JEP. V průběhu podzimu byly or-
ganizovány volby pro následující čtyřleté funkční období 
2016–2019. Do nového výboru byli zvoleni tito zástupci:

Výbor ČSORLCHHK

Předseda: 
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. 
1. místopředseda:
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 
2. místopředseda:
doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA 
(pro komunikaci s foniatry)
3. místopředseda:
MUDr. Jitka Vydrová 
(pro komunikaci s privátními ORL lékaři)
Vědecký sekretář:
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Pokladník:
MUDr. Helena Rosická
Členové výboru:
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Revizní komise

Předseda:
MUDr. Jan Kastner
Členové revizní komise:
MUDr. Michal Zábrodský 
MUDr. Richard Lenert, Ph.D.

Výsledky voleb byly členům prezentovány na členské 
schůzi v rámci Otologického dne 3. 12. 2015 v pražském 
divadelním klubu Lávka. 

http://www.otorinolaryngologie.cz/zapisy-a-rocenky

Všem voličům děkujeme za jejich aktivní účast!

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D. 
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP 

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

Zpráva o činnosti výboru 
ČSORLCHHK ČLS JEP 
2012–2016
V souvislosti s končícím funkčním obdobím stávajícího 
výboru byla na členské schůzi dne 3. 12. 2015 prezento-
vána Zpráva o činnosti výboru v letech 2012–2015. 

http://www.otorinolaryngologie.cz/zapisy-a-rocenky 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat poslední letošní, v pořadí již čtvrté, vydání ORL zpravodaje. 

Rád bych Vám popřál jménem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP příjemné 
prožití vánočních svátků, pevné zdraví vám i vašim rodinám, mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě v no-
vém roce 2016.

Viktor Chrobok
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP
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Ocenění – 
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 
Na členské schůzi v rámci Otologického dne byla panu 
profesorovi Betkovi předána Zlatá pamětní medaile Čes-
ké lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za mi-
mořádný přínos oboru Otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku. Srdečně blahopřejeme!

13. česko-slovenský 
foniatrický kongres 2015 
a XXVI. celostátní foniatrické 
dny Evy Sedláčkové
17. – 19.září 2015, Mikulov
www.kongresmikulov.cz

Ve dnech 17. až 19. září 2015 se v Mikulově konal 
13. česko-slovenský foniatrický kongres 2015 a XXVI. 
celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové.

Organizátory byla Klinika otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně a Kli-
nika dětské ORL Fakultní nemocnice Brno. Prezidentem 
kongresu byl MUDr. Tomáš Talach.

Ve čtvrtek 17. 9. proběhlo Přivítání účastníků a společná 
večeře. Odborný program probíhal v pátek 18. 9. a v so-
botu 19. 9. 2015 v Hotelu Galant.

Tématy pátečního dopoledne bylo vzdělávání v audio-
logii a foniatrii, připravované vzdělávací a certifi kova-
né kurzy, srovnání vzdělávání v audiologii v rámci EU 
a vztah pojišťoven a pacientů k systému výdeje slucha-
del v ČR.  Dále zazněl strukturovaný blok o poruchách 
polykání pod vedením profesora Chroboka. Odpolední 
program byl věnován Implantovatelným sluchovým po-
můckám, včetně kulatého stolu moderovaného profeso-
rem Šlapákem. Profesor Rektor přednesl zajímavé sdě-
lení: „Hudba a řeč v lidském mozku“. Páteční odborný 
program zakončil blok Hlas a řeč, moderovaný dr. Jed-
ličkou. Následovala plenární schůze Foniatrické sekce 
odborné společnosti. 

Poté proběhl Společenský večer na Zámku Mikulov. 

Sobotní odborný program byl zahájen prezentací profe-
sora Syky: „Co dnes víme o presbyakuzi“ v rámci ranního 
bloku přednášek věnovaných problematice sluchu. Dále 
profesor Veselý vedl odborný blok a následnou diskuzi 
u kulatého stolu na téma diagnostiky a léčby rozštěpo-
vých pacientů. 

V anketě hodnocení úspěšnosti kongresu vyjádřila na-
prostá většina účastníků spokojenost s odbornou i spo-
lečenskou částí kongresu. Nejlépe ohodnocenými sdě-
leními byly dle účastníků blok o poruchách polykání, 
přednáška o genetice sluchových vad dr. Pourové a pre-
zentace zástupců zdravotních pojišťoven, které organi-
zátoři na základě četných ohlasů zaslali registrovaným 
účastníkům v elektronické podobě.

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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Generálními sponzory kongresu byly fi rmy Widex 
a MED-EL. Kongres provázela hojná účast vystavovatelů 
zdravotnických prostředků, léčiv a zdravotnické techni-
ky. Proběhla paralelní sympozia většiny dovozců a vý-
robců sluchadel i kochleárních implantátů.

MUDr. Tomáš Talach

2. ročník České ORL 
akademie
2. – 3. října 2015, Olomouc
www.orlakademie.cz 

S radostí jsme na olomoucké ORL klinice přijali výzvu 
navázat na loňský 1. ročník ORL akademie a pokusit se 
tak vytvořit tradici této specifi cky zaměřené akce. Jejím 
hlavním cílem jsou mladí lékaři v předatestační přípra-
vě. Nabízí ucelené okruhy otázek, přednášené předními 
českými odborníky. Z hojné účasti lze usuzovat, že pů-
vodní záměr vedení České ORL společnosti se daří pře-
tvořit ve skutečnost. Letos se na ORL akademii přihlásilo 
126 lékařů, z nichž 102 aktuálně prochází specializač-
ní přípravou. Účast 16 již atestovaných kolegů ukazuje, 
že shrnující přednášky mohou oslovit i zkušenější kole-
gy.

Akademii ofi ciálně otevřel děkan Lékařské fakulty Uni-
versity Palackého v Olomouci, prof. M. Kolář. Srdečně 
nás přivítal na půdě nově zrekonstruované budovy Teo-
retických ústavů olomoucké Lékařské fakulty. Poté krát-
ce za spoluorganizující instituce pohovořili prof. I. Stá-
rek, přednosta olomoucké ORL kliniky, a prof. V. Chro-
bok, předseda České společnosti otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku.

Odbornými garanty a přednášejícími jednotlivých bloků 
byli prof. V. Chrobok, as. J. Skřivan (Chirurgie nedoslý-
chavosti), prof. P. Komínek, as. K. Zeleník (Dušnost, du-
šení, zajištění dýchacích cest), prof. J. Klozar, as. J. Betka 
(Poruchy spánku v ORL) a prof. I. Stárek, as. M. Zábrod-
ský (Onemocnění slinných žláz).

Aktivním účastníkům byla letos nabídnuta možnost pre-
zentace jejich prací ve formě elektronických posterů. Ze 
14 přihlášených vybrala nezávislá komise 7 nejhodnot-
nějších příspěvků, které pak byly představeny ve formě 
krátkých, diskusí následovaných, sdělení. Autoři odbor-
nými garanty vybraných prací obdrželi odborné knihy 
z edice Medicína hlavy a krku od nakladatelství Tobiáš. 
Ocenění za nejlepší přednášku si odnesla MUDr. Živico-
vá (FN Motol) s prací Role tenascinu v růstu nádorů hla-
vy a krku. Ceny za nejlepší postery dostali MUDr. Černý 
(FN Hradec Králové, Překlad a validizace české verze do-
tazníku SWAL-QOL-CZ), MUDr. Hybášková (FN Ostrava, 
Léky navozená spánková endoskopie) a MUDr. Zogatová 
(ORL Nový Jičín, Management pacientů s poleptáním jíc-
nu – nejednotný postup napříč republikou). 

Společenský večer v neformálním duchu jsme si užili 
ve Svatováclavském pivovaru, kde nám servírovali la-
hodné hospodské krmě. Zapíjeli jsme je výborným zla-
tavým mokem, uvařeným zvlášť pro tuto příležitost pod 

názvem „ORL ležák“. Znamenitou atmosféru dokreslova-
la živá hudba harmoniky, houslí a kytary. Mladým muzi-
kantům naše kolegyně věnovaly velkou pozornost, čímž 
si vysloužily nejméně 10 přídavků.

Ještě nesmíme opomenout vystavovatele, bez jejichž 
fi nančního přispění by nebylo možno Akademii v tomto 
rozsahu a v této kvalitě uspořádat. Děkujeme za laska-
vou podporu partnerům z fi rem Angelini, Ewopharma, 
Olympus, Zeiss, Abionic, VLX International, Surgipa 
a Akacia. 

Na závěr kongresu tlumočil MUDr. Černý pozvá-
ní prof. Komínka na příští ročník ORL akademie, kte-
rá se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 
14. – 15. října 2016 v návaznosti na 16. Kongres mladých 
otorinolaryngologů (12. – 14. října 2016).

MUDr. Rcihard Salzman

Mezinárodní Workshop – 
Chirurgie nosu a slzných cest 
12. – 13. října 2015, Ostrava

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Ostrava uspořádala ve dnech 
12. – 13. října 2015 mezinárodní workshop věnovaný 
chirurgii nosu, paranazálních dutin a slzných cest. Work-
shopu se zúčastnilo celkem 45 lékařů z  České repub-
liky, Slovenska, Polska, Maďarska Německa a Ruska, 
jednací řečí byla angličtina. Hlavními hosty workshopu 
byli prof. Weber (Karlsruhe, SRN), prof. Chrobok (Hra-
dec Králové) a doc. Sičák (Ružomberok). Kurz navázal 
na úspěšné kurzy mikrochirurgie hrtanu a slinných 
žláz pořádaných ostravským pracovištěm v uplynulých 
5 letech. 

Během kurzu probíhaly přenosy operací ze sálu, při 
kterých byly účastníkům workshopu prezentovány 
chirurgické postupy u jednotlivých diagnóz. Celkem bylo 
v průběhu dvou dnů operováno 15 pacientů, operace 
prováděli kromě zmíněných hostů také prof. Komínek 
(Ostrava), as. Čelakovský (Hradec Králové) a as. 
Matoušek (Ostrava), na přímé přenosy z operačních sálů 
byl kladen hlavní důraz. Oproti jiným operačním kursům 
byla věnována poměrně značná pozornost také chirurgii 
slzných cest, což se setkalo se zájmem především pol-
ských účastníků. 
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Byly prezentovány různé případy – tumor čichových 
sklípků u dítěte, chronické rinosinusitidy, mukaly čelních 
dutin, invertovaný papilom, antrochoanální polyp, 
mykotická sinusitida, infraturbinální antrostomie, da-
kryocystorinostomie a konjunktivocystorinostomie 
a další. Některé z těchto operací byly zcela mimořádné 
– např. operace rozsáhlého osteomu čelní dutiny 
s otevřením dutin typu Draf III (Weber). 

Mezi operacemi byly prezentovány přednášky, při 
přenosech probíhala živá diskuze mezi účastníky 
a operatéry. Diskutována rovněž byla radikalita 
endoskopických operací (např. při operaci inverto-
vaného papilomu), odběry ochranných zón na vyšetření 
na zmrzlo. Velmi zajímavé byly i přednášky týkající 
se rozsahu supraturbinální antrostomie, kdy Weber 
rozlišuje celkem 4 stupně velikosti antrostomie. 

Účastníci workshopu tak prožili dva intenzivní dny 
věnované chirurgii nosu, paranazálních dutin a chirurgii 
slzných cest. Svou úrovní byl kurz naprosto srovnatel-
ný s nejlepšími kurzy, kterých je možné zúčastnit se 
v zahraničí. S potěšením tak můžeme konstatovat, že 
česká rinochirurgie a ostravské pracoviště je na vysoké 
úrovni a drží krok s nejlepšími evropskými ORL centry. 

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Kurz traumatologie 
obličejového skeletu
15. – 16. října 2015, Jičín

Dne 15. – 16. října 2015 proběhl v areálu Oblastní ne-
mocnice Jičín a.s. kurz traumatologie obličejového ske-
letu. Kurz byl z kapacitních důvodů omezen na třicet 
účastníků, kteří přijeli z celé republiky. V rámci kurzu za-
znělo 18 odborných přednášek. Teoretická problematika 
byla pojata mezioborově. Přednášeli specialisté všech 
souvisejících odborností včetně specialistů technických 
oborů (umělé náhrady skeletu, možnosti využití navigač-
ních systémů). Praktická část proběhla na třech pracovi-
štích. Na fantomech lebky si mohli účastníci vyzkoušet 
různé techniky aplikace šroubovaných dlah a na zvíře-
cích kostech fi xaci umělých zlomenin. První den kurzu 
zároveň proběhl výjezdní krajský královéhradecký semi-
nář ČSORLCHHK, který byl tematicky zaměřen na blíz-
kou problematiku – úrazy ucha. Zaznělo 6 odborných 
přednášek. 

Příští kurz bude organizován v případě pozitivních ohla-
sů a trvajícím zájmu lékařů. 

MUDr. Martin Kracík

35. sjezd SAOF
23. – 24. října 2015, Humpolec

Ve dnech 23. a 24. října 2015 se konal 35. sjezd 
Spolku ambulantních Otorinolaryngologů a foniatrů 
(SAOF) v hotelu Fabrika v Humpolci. Setkání ambu-
lantních lékařů bylo věnováno spoluzakladateli SAOF 
doc. MUDr. Františku Šramovi, CSc. k jeho významné-
mu životnímu jubileu. Páteční odpolední program byl 
mimo jiné zaměřen na problémy v sazebníku výkonů. 
Řada ORL výkonů má dosud index L2, což odpovídá 
práci lékaře s odbornou způsobilostí pouze po absol-
vování základního kmene. V ORL ambulancích pracují 
lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru a proto 
je nepřípustné, aby nadále byla indexace těchto výko-
nů podhodnocena. Zdá se, že usilovná snaha výboru 
SAOF a výboru ORL společnosti byla ministerstvem 
zdravotnictví vyslyšena a že v nové vyhlášce již bude 
indexace výkonů změněna. Tato změna bude předsta-
vovat zvýšení ceny nejméně 20 běžně vykazovaných 
výkonů až o 100 bodů. Přestože se k těmto penězům 
ambulantní lékaři díky zastropování úhrady dostanou 
až cca za 2 roky, považujeme toto zvýšení za zásadní 
úspěch.

Sobotní odborný program byl věnován mimojícnovým 
projevům refl uxní choroby jícnu a poruchám polykání. 
Přednášejícími byli MUDr. Vydrová a dále MUDr. Kotůlek 
a MUDr. Bártová z pardubické ORL kliniky.

Příští jarní sjezd se bude konat 8. a 9. dubna 2016 tradič-
ně v hotelu Fabrika v Humpolci. Proběhnou volby do vý-
boru SAOF. Hlavním odborným tématem bude diagnos-
tika a komplexní terapie rozštěpových vad.

Za výbor SAOF 
MUDr. Jitka Vydrová

XXI. Beskydský ORL den 
„Sufokující nemoci hrtanu“
6. – 7. listopadu 2015, Ostravice

2l. ročník nadregionální akce „Beskydský ORL den“, jedné 
z největších akcí u nás, pořádaný Klinikou ORL a chirur-
gie hlavy a krku v Ostravě se konal v krásném prostředí 
rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Semináře se 
zúčastnilo 240 účastníků z celé České republiky a ze 
Slovenska ale i Rakouska a Německa. 

Zájem vzbudila část věnovaná zánětlivým nemocem 
hrtanu. S epiglotitidou u dětí se diskutující nesetkali 
několik let a to díky očkování proti hemofi lům. Velkou 
diskusi vyvolala léčba subglotické laryngitidy, kdy Černý 
(Hradec Králové) referoval o nejúčinnější léčbě p.o. 
podávaným roztokem Dexomatazonu. 
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Klasifi kace laryngotracheálních stenóz by měla zahrno-
vat nejen zhodnocení stupně stenózy ale i další komor-
bidity (nemoci srdce, plic), jejichž přítomnost výrazně 
negativně ovlivňuje možnost odstranění tracheostomie. 

Diskutováno bylo o operacích rozšiřujících hlasovou 
štěrbinu a tracheostomii a jejích rizicích a komplikacích. 
Ostravské pracoviště používá pro rozšíření hlasové 
štěrbiny resekci části hlasivky a arytenoidního hrbolu la-
serem se zachováním mediální části sliznice, kterou pak 
stehem fi xují do vzniklého defektu. Tracheostomii by-
chom se měli, pokud je to možné, zcela vyhnout. Zvláště 
péče o dětské pacienty s tracheostomií není snadná, 
vyžaduje i specifi cké znalosti o pomůckách. Oživením 
diskuze byla nepochybně i přítomnost anesteziologa, 
který přinesl zcela odlišný pohled na tracheotomii, její 
rizika a provedená z pohledu jiného oboru. 

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými 
možnostmi diagnostiky a léčby laryngotracheálních 
stenóz. Svou mezioborovostí byla tato problematika 
posunuta na zcela jinou úroveň. Organizátoři se těší 
na 22. ročník Beskydského ORL dne, který se bude konat 
v tradičním termínu – prvním víkendu v listopadu, tj. 
ve dnech 4. – 5. 11. 2016. 
 
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Preparační ORL 
kurz chirurgie nosu 
a paranazálních dutin 
s mezinárodní účastí
24. – 26. listopadu 2015, Brno

V prostorách Anatomického ústavu LF MU v Brně pro-
běhl již sedmý preparační ORL kurz, věnovaný tentokrát 
chirurgii nosu a paranazálních dutin. Hlavními organizá-
tory akce byly stejně jako v předchozích letech Edukační 
centrum praktické anatomie společně s královéhradec-
kou a pardubickou klinikou otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku. 

Uspořádání kurzu bylo tradiční. Nosnou část předsta-
vovala preparace na kadaverech, doplněná teoretickými 
lekcemi, přičemž každý den byl věnován specifi cké té-

matice: první den endoskopické chirurgii nosu a parana-
zálních dutin, druhý den septo- a rinoplastice, třetí den 
byl věnován zevním přístupům k paranazálním dutinám 
a onkochirurgii. Kromě účastníků z České republiky se 
kurzu zúčastnili také 4 cizinci (Polsko, Maďarsko a Irsko), 
odbornou úroveň zajišťovala řada našich lektorů a 2 lek-
toři zahraniční (doc. Sičák ze Slovenska a doc. Müller 
z Německa). 

Poděkování patří fi rmám, které se postaraly o dokonalé 
technické zázemí kurzu: Karl Storz, Hospimed, Medronic 
a Surgipa.

MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
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Zpráva z 55. Otologického dne
3. prosince 2015, Praha

Sjezd byl zahájen křtem monografi e Aleše Hahna s ná-
zvem Otoneurologie a Tinnitologie, kterého se účastnili 
Viktor Chrobok jako předseda společnosti, Miroslav Pro-
cházka – recenzent, Miroslav Lomíček – šéfredekator 
zdravotnické sekce nakladatelství Grada Avicenum.

Přítomno bylo celkem 124 účastníků z celé republiky.

Po tomto úvodu byla diskuze u kulatého stolu, kterého 
se účastnili (bez titulů) Vydrová Procházka, Šejna, For-
mánek, Čada, Szczepek, Holý, Hahn, Vydrová.

Jednání bylo velmi přínosné právě pro rozdílnost pohle-
dů panelistů a posluchačů.

Byla zdůrazněna mnohotvárnost tinnitu, jeho psycho-
-socioekonomické aspekty. Bohatě byla diskutována 
rovněž i příčinu jeho vzniku, vhodnost léčby, která je po-
lypragmatická a vždy se opírá o osobnostní profi l paci-
enta, přístup a zkušenost lékaře.

Přítomní velmi ocenili způsob vedení diskuze i její obsah.

Po ukončení tohoto tematického bloku následovala člen-
ská schůze společnosti, o jejímž průběhu budou členové 
informováni jiným způsobem.

Před jednáním byli oceněni  prim. Pavlíček a doc. Hahn, 
kteří obdrželi poděkování za práci v ORL oboru.

Otologický den pokračoval odpoledne jednotlivými sdě-
leními.

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.

Seminář Ph.D. studentů
10. prosince 2015, Pardubice

Každoročně se v předvánočním čase koná na půdě 
Univerzity Pardubice, Fakultě zdravotnických studií 
Ph.D. seminář. Cílem semináře je sdělení studentů post-
graduálního studia ve vztahu k oboru ORL. Nejen lékař-
ky a lékaři, ale i magistry a magistři tak mají prostor sro-
zumitelně uvést svá témata a především výsledky vlast-
ního výzkumu.

Letošního semináře Ph.D. studentů, který se konal 
10. 12. 2016, se účastnili čtyři studenti. Blanař uvedl 
sdělení s názvem Hodnocení kvality života u pacientů 
s percepční poruchou sluchu, Motola měl téma aspirační 
cytologie u potvrzených karcinomů štítných žláz, Sma-
tanová uvedla srovnávání dlouhodobých výsledků u pa-
cientů po injekční laryngoplastice a tyroplastice typu I. 
a Šatanková měla sdělení s názvem Předoperační a per-
operační hodnocení lézí hrtanu pomoci NBI.

Příští Ph.D. seminář, který se bude konat zase za rok, 
bychom rádi otevřeli i pro studenty mimo východočeský 
region (Pardubický a Královehradecký kraj).

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
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Kurz diagnostiky a terapie poruch 
polykání
15. – 16. ledna, 29. – 30. ledna a 12. – 13. února 2016
Hradec Králové

ČSORLCHHK ČLS JEP ve spolupráci s Asociací klinických 
logopedů ČR pořádá další certifi kovaný kurz pro klinické 
logopedy věnovaný diagnostice a terapii poruch polykání. 
Cílem kurzu je postupně edukovat a rozšiřovat síť klinických 
logopedů v nemocnicích i v privátních praxích, kteří budou 
schopni pacienty s dysfagií diagnostikovat i nastavovat tera-
pii, nebo přebírat z center do své péče k pokračování léčby.

Kurz se koná na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Registrovat se lze na http://kurz.dysfagie.cz.

Schůzi České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP Královéhradeckého 
a Pardubického regionu
21. ledna 2016, Hradec Králové

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy 
v Praze, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubic-
ké nemocnice, Fakulta zdravotnických studií Univerzity 
Pardubice 

Vás zvou na

Schůzi České společnosti otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradecké-
ho a Pardubického regionu
Termín: 21. leden 2016 15.00 – 17.30 h
Místo konání: Výukové centrum, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové

Program: 
Nedoslýchavost a rehabilitace sluchu – problémy 
a chyby v diagnostice a léčbě
J. Dršata, V. Chrobok: Problémy a chyby skríningu slu-
chu novorozenců; R. Pourová: Problémy a chyby gene-
tické diagnostiky sluchových vad; P. Komínek, K. Zeleník: 

Problémy a chyby rehabilitace sluchu; R. Havlík, M. Lej-
ska: Problémy a chyby při indikaci a nastavení sluchadel; 
A. Zvoníková: Problémy a chyby v posudkovém hodno-
cení postižení sluchu; J. Chaloupka: Problémy a chyby 
v péči o profesní poškození sluchu

Představení monografi e: J. Dršata, R. Havlík a kol.: 
Foniatrie sluch

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu 
č. 16 ČLK. Partneři semináře: Abionic, Cochlear, MED-EL

Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší
Viktor Chrobok – předseda
Pavel Komínek – vědecký sekretář
Petr Čelakovský, Jan Vodička – organizátoři

Celostátní foniatrický seminář
13. února 2016, Brno

AUDIO-Fon centr Brno ve spolupráci s dalšími pracovišti 
pořádá celostátní foniatrický seminář
Brno, Filosofi cká fakulta (jako obvykle)
Sobota 13. 2. 2016 v 10 hodin

Předpokládané téma: 
Koktavost se zaměřením na etiologii
Existuje několik pohledů na koktavost. Každý z nich 
má své argumenty, které jej podporují. Chtěli bychom 
o těchto různých přístupech hovořit.

Očekáváme foniatry i logopedy. Není třeba se hlásit. 
Prostě jenom přijít.

Mezinárodní workshop 
– mikrochirurgie hrtanu, 
fonochirurgie – Live Surgery
11. – 12. dubna 2016, Ostrava
www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-
-hlavy-a-krku/odborne-seminare

Vážení kolegové, přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat mezinárodní workshop věnova-
ný mikrochirurgii hrtanu a fonochirugii. Hlavní důraz bude 
kladen na přímé přenosy z operačních sálů, každý den 
bude v přímém přenosu odoperováno několik pacientů. 

Program bude obsahovat sdělení významných od-
borníků (včetně zahraničních – prof. N. Kleinsasser 
a prof. W. Shehata-Dieler), bude zde několik kulatých 
stolů a bude zde i prostor pro diskuzi s Vámi. Budeme 
zde nově diskutovat například o využití botulotoxinu 
u nemocí hrtanu. 

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

Na setkání s Vámi se těší
prof. MUDr. Pavel Kominek, Ph.D., MBA

Pozvánky 
na odborné akce

http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
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6. mezioborové sympozium
15. – 16. dubna, Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékař-
ská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ne-
mocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocni-
ce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, 
Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava

si Vás dovolují pozvat na

6. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL 
stavů v ambulantní i klinické praxi
Termín: 15. – 16. dubna 2016 
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, 
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Na pracovní setkání se těší
Viktor Chrobok, Petr Čelakovský – Hradec Králové
Jan Vodička, Arnošt Pellant – Pardubice
Pavel Komínek, Karol Zeleník – Ostrava

XXV. otoneurologický kongres
21. dubna 2016, Praha
www.neurooto.net 

Vážení přátelé, drazí kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem organizátorů 
a rovněž osobně k jubilejnímu 25. mezinárodnímu kon-
gresu, který pořádá ORL klinika 3. LF a FNKV ve spolu-
práci s Českou společností ORL, chirurgie hlavy a krku 
a ČLK.

XV. ročník kongresu Vinohradských dnů se bude konat 
dne 21. dubna (čtvrtek) 2016 v hotelu angelo Hotel Pra-
ha, Praha – Smíchov.
Tentokrát se zaměříme na novinky v ORL (tedy nikoliv 
pouze v otoneurologii ) a tak budou přednášena témata, 
která jsou velmi aktuální v celém rozsahu našeho zajíma-
vého oboru.

Doufám, že setkání přinese užitečné poznatky, inspirativ-
ní diskuzi a dobrou společenskou úroveň.
Budu se velmi těšit na setkání s Vámi a doufáme, že Vaše 
účast bude podobná, jako na minulých ročnících. 

Upřímně

Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.

2. Kurz evropské foniatrické 
akademie (EAP)
29. dubna – 1. května 2016, Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Je pro nás velkou ctí, že vedení Unie evropských foniatrů 
(UEP) pověřilo Hlasové a sluchové centrum Praha pořá-
dáním 2. Kurzu evropské foniatrické akademie (EAP) 
v Praze ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2016. Evropská foniat-
rická akademie byla založena s cílem vytvořit prostor pro 
pravidelné vzdělávání lékařů v oboru. Přednášejícími jsou 
uznávaní evropští odborníci. První evropská foniatrická 
akademie byla uspořádána v loňském roce v Bruselu. 

Program 2. kurzu EAP je zaměřen na diagnostiku a te-
rapii poruch hlasu. 29. 4. 2016 jsme proto zařadili pre-
symposium Umělecký hlas v českém jazyce. V rámci 
tohoto presymposia proběhnou mimo jiné worksopy za-
měřené na hlasovou terapii a fonochirurgický workshop 
zaměřený na teapii lézí hrtanu a hlasivek KTP laserem. 

Podrobnosti na: 
http://www.eap2016.eu/cz/program/program/

2. Kurz evropské foniatrické akademie pořádáme v hote-
lu Pyramida v Praze, kde jsme zajistili možnost 50% sle-
vy na ubytování. Po slevě činí cena 76 EU (cca 2052,- Kč) 
za pokoj/noc (všechny pokoje jsou dvoulůžkové). Tato 
sleva bude hotelem poskytována při objednání ubytová-
ní do 29. 2. 2016. 

Podrobnosti na: 
http://www.eap2016.eu/cz/ubytovani/nabidka-ubytovani/

Výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku podporuje vzdělávání mladých lékařů 
v oboru a proto schválil pro lékaře členy ČSORLCHHK 
ČLS JEP do 35 let úhradu příspěvku na 2. kurz evropské 
foniatrické akademie, který činí 1990,- Kč. 

Všechny informace o 2. kurzu evropské foniatrické akademie 
(EAP) naleznete na webových stránkách: www.eap2016.eu

Jménem organizačního výboru kongresu se na Vaši 
účast těší

MUDr. Jitka Vydrová
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Chronická rinosinusitida a alergická 
rinitida a varia
20. – 21. května 2016, Sněžné-Milovy
www.nemocnice-pardubice.cz/orl, www.fnhk.cz/orl, 
www.otolaryngologie.cz

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardu-
bické nemocnice, Fakulta zdravotnických studií Univerzi-
ty Pardubice, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská 
fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze, Pro-
fesní a odborovou Unií zdravotnických pracovníků Čech, 
Moravy a Slezska a Českou asociací sester sekce ORL

připravují

společnou ORL konferenci Pardubického 
a Královéhradeckého kraje na téma Chronická 
rinosinusitida a alergická rinitida a varia
20. – 21. 5. 2016
Hotel Devět skal, Sněžné-Milovy
www.orea.cz/cz/orea-hotel-devet-skal

Podrobnější informace o připravované konferenci budou 
na internetu k dispozici v průběhu měsíce ledna 2016.

Na setkání s Vámi se těší organizační výbor:
Jan Vodička, Viktor Chrobok, Arnošt Pellant, 
Petr Čelakovský, Karel Pokorný, Jaroslav Růžička, 
Miroslava Slanináková, Ivana Roďanová a kolektivy 
lékařů a sester obou ORL pracovišť

15th Czech-German ENT Congress
23. – 25. září 2016, Kurhaus of Hamm/Westf
www.CGORL.eu 

Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali na 15. ročník Česko-německých 
ORL dní.

Pořadatel:  Dr. Dr. Jürgen Abrams, Hamm, 
Vestfálsko, Německo 

Hlavní témata: •  Chirurgie štítné žlázy 
a příštítných tělísek 

  • Onemocnění slzných cest 
  • Jednodenní chirurgie v ORL 
Plánované kurzy: • Základy spánkové medicíny 
  •  Základy chirurgické léčby štítné 

žlázy a příštítných tělísek 

Registrace a zasílání abstraktů do 30. 6. 2016 na adrese: 
www.CGORL.eu.

Organizing committee: 
Dr. Dr. Jürgen Abrams – Hamm 
Prof. Dr. Peter Jecker – Bad Salzungen 
Prof. Dr. Karl Hörmann – Mannheim 
Prof. MUDr. Viktor Chrobok – Hradec Králové 
MUDr. Jaroslav Betka – Prague 
Prof. MUDr. Pavel Komínek – Ostrava

78. kongres České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP
1. – 3. června 2016, Karlovy Vary

Vážené kolegyně a kolegové,

jménem organizačního a vědeckého výboru bychom Vás 
chtěli pozvat na 78. kongres České společnosti otori-
nolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, kte-
rý se bude konat ve dnech 1. až 3. června 2016 v hotelu 
Thermal v Karlových Varech.

V současné době překotného technologického vývoje, 
rozvoje komunikačních technologií, sdílení a přenášení 
velkého množství dat a poznatků bychom se chtěli za-
myslet nad tím, kam kráčí vývoj v otolaryngologii, proto 
jsme zvolili ústřední téma kongresu „Quo vadis ORL“. 

Jste srdečně zváni, abyste se prostřednictvím Vaší ak-
tivní nebo pasivní účasti spolu s námi pokusili nastínit 
cesty rozvoje, možnosti sdílení zkušeností a poznatků, 
jak v lékařské, tak v nelékařské sféře naší práce. K účasti 
zveme rovněž zdravotní sestry a nelékařské pracovníky. 

Součástí odborného programu budou instruktážní 
kurzy, kulaté stoly, volná sdělení a postery. Dopro-
vodná výstava poskytne příležitost setkat se zástupci 
fi rem nabízejících zdravotnickou techniku, pomůcky 
a léky. Pro účastníky je připraven také doprovodný pro-
gram v podobě exkurzí do Muzea a sklářské huti Moser 
a Jen Becher Muzea.

ABSTRAKTA
Tímto vyzýváme autory k zaslání abstrakt, jež by mohla být 
zahrnuta do vědeckého programu kongresu. Abstrakta, 
prosím, zasílejte přes on-line formulář dostupný na webo-
vých stránkách kongresu (www.orl2016.cz), k instruktáž-
ním kurzům v termínu do 31. ledna 2016, k přednáš-
kám a posterům v termínu do  20. února 2016.

REGISTRACE
Spuštění registrace (včetně rezervace ubytování a do-
provodného programu) je plánováno na 15. ledna 
2016. Pro členy ČSORLCHHK a SSORLCHHK jsou při-
praveny cenově zvýhodněné registrační poplatky. 

Bližší informace budou průběžně doplňovány na webo-
vých stránkách www.orl2016.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi v krásném a inspirativním 
prostředí Karlových Varů.
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. – předseda vědec-
kého výboru
prim. MUDr. Radko Vichnar – prezident kongresu
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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 ORL zpravodaj 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 spo-
lečnosti 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
Monika Košťálová
e-mail: monika.kostalova@guarant.cz

Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává 
Asociační dům společnosti GUARANT International, s r.o.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

Generální partner

Partneři

Nadační fond Ozvěna
„Ozvěna vzniká pouze tam, kde je překážka...“
 
Nadační fond Ozvěna vznikl v roce 2014 za účelem podpory dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. 
Jeho posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit 
společenských, sportovních i volnočasových aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě. 
Ozvěna je neziskovou organizací s transparentním účtem, která získává prostředky na pomoc konkrétním dětem 
prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefi čních akcí. Věříme, že 
„ozvěnou“ naší práce bude smysluplná a především cílená pomoc sluchově postiženým dětem, které si překážky 
ve svém životě nevystavěly samy.  
 
Další informace na : www.ozvena.org, www.facebook.com/Nadační-fond-Ozvěna

https://www.facebook.com/otolaryngologie
https://twitter.com/otolaryngologie
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MiniScreen Plus Basic je screeningový systém vhodný pro jednoduché  a cenově dostupné 
prověření poruch dýchání během spánku. Vyniká vysoce  kvalitním záznamem, rychlostí 
a jednoduchým vyhodnocením, které lze dokumentovat pomocí přehledných grafů. 

Tento sedmikanálový systém zaznamenává:

 

Zástavy dýchání ve spánku se u Vašich pacientů projevují:
hlasitým chrápáním
zvýšenou denní spavostí a únavou
neklidným spánkem, ranní bolestí hlavy
depresí, nadváhou, problémy duševní povahy

Preskripce výkonu je možná odbornostmi 001, 101, 103, 107, 205, 209 a 701

Screeningový systém


