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Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych vás jménem nového výboru ČSORLCHHK ČLS JEP pozdravil na počátku funkčního období naší společné práce. Na schůzi výboru v únoru 2016 byly schváleny obecné cíle a úkoly:
• Nadále budovat profesionálně odborně silnou ORL společnost s pozitivní ekonomikou.
• Do odborných aktivit patří garantovat kvalitu:
• celostátního kongresu, foniatrického kongresu, otologického dne, ORL akademie a setkání SAOF,
• časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie,
• příruček pro praxi (http://www.otorinolaryngologie.cz/prirucky-pro-praxi).
• Pozitivní ekonomika by měla být založena na:
• široké členské základně,
• ﬁnančním zisku z garantovaných odborných akcí,
• aktivním vyhledávání partnerů ORL společnosti.
• Dalším úkolem je informovat pravidelně členskou základnu o dění ve společnosti cestou ORL zpravodaje
a aktualizací www stránek (http://www.otorinolaryngologie.cz/).
• Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP schválil ﬁnanční podporu mladých ORL lékařů (viz text dále).
Těším se na další setkání a spolupráci s vámi
Viktor Chrobok

• navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické
verzi (PDF) na adresu vědeckého sekretáře ČSORLCHHK (viz níže) s průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Sdělení
Kutvirtova cena 2015 –
podmínky soutěže

Termín podání přihlášek (uzávěrka)
• 30. duben 2016 (práce doručené po tomto termínu
nebudou do soutěže zařazeny)

Cena České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci
Kategorie
• publikace v časopisech – do 35 let (v době publikování práce)
• publikace v časopisech – nad 35 let
• kategorie monograﬁe

Vyhlášení cen
• 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP v Karlových Varech –
slavnostní zahájení kongresu 1. 6. 2016 v 19.00
• první autoři přihlášených prací se stanou laureáty
ceny, práce budou zveřejněny na stránkách společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie

Publikace, které je možné přihlásit
• monograﬁe publikované v r. 2015
• původní práce publikované v domácích i zahraničních
časopisech v r. 2015

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
pavel.kominek@fno.cz

Podmínky pro přihlášení do soutěže
• pouze řádně platící členové ČSORLCHHK ČLS JEP
• přihlásit práci může každý člen společnosti či jiná
fyzická či právnická osoba
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Vzdělávací program
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku –
aktuální změny

2. Účast na 3. ORL akademii
• aktivním účastníkům bez atestace z 2. ORL akademie v Olomouci v r. 2015 bude registrační poplatek
za 3. ORL akademii zpětně proplacen (proti potvrzení o zaplacení) odbornou společností
• celkem 13 účastníků s posterem
(www.orlakademie.cz)

Do Vzdělávacího programu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR,
červen 2015) http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/lekari_3263_3.html byly doplněny následující položky:

3. Ocenění za nejlepší publikaci v kategorii do 35 let
(Kutvirtova cena)
• 3 nejlepší práce
(http://www.otorinolaryngologie.cz/kutvirtova-cena-podminky)

1) Účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená:
• Preparační kurz – chirurgie nosu
• Preparační kurz – chirurgie ucha
• kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii
hlavy a krku – Česká ORL akademie

4. Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým
otorinolaryngologům v r. 2016 – Cestovní grant
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku vypisuje Cestovní granty pro mladé otorinolaryngology do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě. Výše podpory je max.
10 000 Kč.

2) Došlo ke změně požadavku na délku praxe a výši
úvazku u školitele.
Změněn je poměr školitel/školenec – zvyšuje se počet
školenců na jednoho školitele, původní poměr byl 1:1
(sjednoceno s ostatními specializačními obory):

Podmínky žádosti:
1) Před výjezdem na stáž:
• členství v ČSORLCHHK ČLS JEP
• věk do 35 let
• motivační dopis s popisem cíle stáže
(max. 1 strana) + doporučení primáře/přednosty
• odeslání žádosti + naskenovaného souhlasu/
doporučení primáře/přednosty na
monika.kostalova@guarant.cz

„Školitel má specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a min. 5 let praxe
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb. • Poměr školitel/školenec v rámci
kmene – 1:2. • Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3“

2) Po návratu ze stáže:
• předložení potvrzení vedoucího pracoviště
v zahraničí o absolvování pobytu
• předložení zprávy z pobytu do 2 týdnů po návratu (na e-mail monika.kostalova@guarant.cz)
• zaslání zprávy z pobytu k publikaci v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie s uvedením
ﬁnanční podpory ČSORLCHHK ČLS JEP

Pokud by pracoviště chtělo využít možnosti navýšení poměru školitel/školenec dle aktuální legislativy
a) buď žadatel podá žádost o prodloužení platnosti akreditace nebo
b) požádá o odejmutí akreditace a současně podá novou
žádost o „udělení akreditace“.

Podpora bude vyplacena po absolvování stáže
po splnění uvedených podmínek.
Termíny:
1. kolo: Podání žádosti: prodlouženo do 21. 3. 2016
Vyhodnocení (výběr kandidátů): 31. 3. 2016
2. kolo: (pokud bude nedočerpán limit ﬁnancování již
v prvním kole)
Podání žádosti: do 15. 9. 2016
Vyhodnocení do 30. 9. 2016

(Zákon č. 95/2004 Sb. nezná pojem „změnové rozhodnutí“, pouze se akreditace uděluje, prodlužuje nebo odejímá. Počet školících míst je nutný údaj, vyžaduje to ustanovení § 17 odst. 4, písm. e) zákona č. 95/2004 Sb.)
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
předseda Akreditační komise Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Praha 14. 2. 2016

Finanční podpora mladých
ORL lékařů ČSORLCHHK ČLS
JEP v r. 2016

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

1. Účast na 2. kurzu evropské foniatrické akademie
Praha 29. dubna – 1. května 2016
• prvních 25 mladých ORL lékařů do 35 let (včasná
registrace 1990 Kč do 29. 2. 2016) – zpětně uhradí
oproti potvrzení o zaplacení organizátora akce
a potvrzení o účasti
(http://eap2016.eu/cz)
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Nová monograﬁe Foniatrie –
sluch

Poslední dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny
byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice
nádorů nosu a VDN (benigní – zejména o invertovaném
papilomu, juvenilním angioﬁbromu nosohltanu a adenomu hypofýzy; maligní s důrazem na limity endoskopických technik), průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní
operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, frontální
sinotomie Draf 2 pro frontoorbitální mukokélu, rozsáhlá
endonasání resekce dvouložiskového karcinomu VDN.

Na schůzi České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu dne 21. ledna 2016 ve výukovém centru Fakultní nemocnice Hradec Králové byla představena
nová monograﬁe: J. Dršata, R. Havlík a kol.: Foniatrie –
sluch, edice Medicína hlavy a krku.

Za pořadatele
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Jakub Dršata, Mojmír Lejska, Radan Havlík

Zprávy z uplynulých
odborných akcí
XXI. dny RAPPL
14.–16. ledna 2016
Karlova Studánka

28. mezinárodní kurzu
endoskopické endonazální
chirurgie

Ve dnech 14–16. 1. 2016 se konaly XXI. Dny RAPPL v Karlově Studánce.

10.–13. listopadu 2015
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN v Motole, v Praze

Zúčastnilo se 46 ORL lékařů, 63 praktických lékařů, celkem 310 registrovaných účastníků. (včetně alergologů,
TRN lékařů a balneoterapeutů).

Kurzu se celkem zúčastnilo 38 lékařů, 22 z nich mělo
možnost preparačního kurzu na kadaveru.

Příští ročník se bude konat 11. 1.–14. 1. 2017 a byla vybrána tato témata:
1) Novinky v rinologii (co je nového na vašich pracovištích)
2) Současné trendy v onkologii (chirurgii) hlavy a krku
3) Kazuistiky z mezioborové spolupráce / nespolupráce

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice
endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů
na dolní skořepě, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie,
turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace u m. Rendu-Osler-Weber, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití
shaveru a demonstraci navigačních systémů (optického
i dvou elektromagnetických).

MUDr. Milan Svoboda
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přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNKV, as.Ondřej
Čakrt – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.
LF UK a FNM). Účastníci velmi pozitivně hodnotili i nově
zařazenou přednášku as. Radky Pourové (Ústav biologie
a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol) týkající se genetické podstaty sluchových vad. Teoretické přednášky byly
doplněny živými přenosy z operačních sálů, kdy výběr
operací byl přizpůsoben základnímu zaměření prvních
dnů kurzu. Obrazem v HD kvalitě s možností přímé komunikace s operatérem byly přenášeny tyto komentované operace: myringoplastika, rekonstrukční tympanoplastika a dvě sanační ušní operace a další.

Otologický a otoneurologický
kurz 2016

Jsme rádi, že pozvání na právě uplynulý ročník Otologického a otoneurologického kurzu přijal dr. Ronald Pennings
z Radboud Univerzity v Nijmegenu, který hovořil o obliteračních technikách a sdělením o kochleárních implantacích. Celkem se kurzu zúčastnilo 21 otorinolaryngologů
z České republiky, Slovenska i vzdálenějších států.

25.–28. ledna 2016
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN v Motole, v Praze
Ve dnech 25. až 28.ledna 2016 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil již třetí ročník otologického a otoneurologického kurzu. Opět jsme se snažili připravit vylepšený
program jak po stránce obsahové, tak po stránce organizační. Tento ročník byl koncipován ve dvou částech, první, základní, ve třech dnech a druhé, jednodenní, pokročilé. V rámci základní části byly první dva dny zaměřeny
na přehledné shrnutí základních otologických a otochirurgických témat, středa pak byla věnována otoneurologii. Přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště (as. Jan Kluh, as. Zdeněk Čada, as. Oliver Profant,
as. Zdeněk Fík, as. Zuzana Balatková, as. Jan Bouček), tak
hosté z jiných pracovišť (as. Jiří Lisý – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, as. Martin Chovanec –

as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Kurzy IPVZ
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN v Motole, v Praze
Katedra otorinolaryngologie IPVZ
Sonograﬁe hlavy a krku – moderní trendy
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pořádala každoroční kurz IPVZ věnovaný sonograﬁi a punkční
biopsii v ORL. Kurz se konal ve dnech 6.–7. 10. 2015.
První den nejprve absolvovali účastníci teoretickou část,
kde byli seznámeni s možnostmi využití sonograﬁe v ORL
(MUDr. Petr Laštůvka), poté následovala přednáška se
zaměřením na využití ultrazvukového vyšetření v problematice slinných žláz (MUDr. Martin Kuchař), následovaná
praktickou částí, kde bylo demonstrováno vyšetření pacientů s různými typy onemocnění slinných žláz.
Druhý den byl zahájen přednáškou na téma sonograﬁe
štítné žlázy a punkční biopsie a poté opět následovala
praktická demonstrace sonograﬁckých nálezů u pacientů
v ORL včetně demonstrace techniky tenkojehlové punkční biopsie.
Na závěr kurzu si mohli účastníci vyzkoušet sonograﬁcké
vyšetření.
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené dny
a těšíme se opět za rok.
MUDr. Petr Laštůvka
Septoplastika – současné trendy
Dne 15. 10. 2015 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole v Praze, pod vedením
as. MUDr. Miloše Taudyho, pravidelný kurz IPVZ věnovaný
současným trendům chirurgie nosního septa.
Přednášejícími byli, krom vedoucího kurzu, prim.
MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., as.
MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
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V rámci kurzu zazněly přednášky věnované anatomii nosního septa, možnostem vyšetření nosní neprůchodnosti,
prezentovány byly moderní chirurgické postupy. Rozebrány byly rovněž indikace septoplastiky a nechyběly ani
živé přenosy z operačního sálu.

Děkujeme všem účastníkům za příjemné společně strávené dva dny a těšíme se opět za rok při dalším NBI kurzu.
MUDr. Petr. Lukeš, Ph.D.
Nádory hlavy a krku – aktuální trendy
Mimořádná vzdělávací akce IPVZ „Nádory hlavy a krku –
aktuální trendy“, proběhla na Klinice otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice
v Motole 4. listopadu 2015.

Účastníci využili možnosti setkat se a diskutovat se zkušenými operatéry. Věříme, že kurz přispěl k prohloubení
znalostí a dovedností zúčastněných otorinolaryngologů.
Příští kurz se bude opět konat na podzim roku 2016.

Akce pro mimopražské účastníky sponzorovaná z Evropských fondů vyvolala velký zájem, 37 účastníků vyslechlo 10 přednášek mapujících aktuální vývoj v diagnostice
a léčbě nádorů hlavy a krku. Účastníci tak během jediného
dne získali přehled o většině aspektů široké problematiky
onkologie hlavy a krku. Přednášejícími byli lékaři domácí
kliniky a Onkologické kliniky 2. LF UK z Fakultní nemocnice v Motole. Z přípravy na akci a z diskuzí s účastníky vzešly i pro přednášející cenné podněty a témata k dalším již
pravidelným doškolovacím akcím na onkologická témata.

MUDr. Vít Kratochvil
Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního
syndromu spánkové apnoe
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pořádala 16. 10. 2015 pravidelný kurz IPVZ věnovaný
diagnostice a léčbě poruch dechu ve spánku, především
sleep apnoe syndromu. Kurz absolvovalo 16 účastníků,
což bylo maximum možné kapacity.
Účastníci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových poruch a o možnostech
chirurgické léčby včetně moderních přístupů jako neurostimulace n. XII. Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy
Druhou části programu byly chirurgické výkony s živým
přenosem z operačního sálu. Byly předvedeny techniky
uvulopalatofaryngoplastiky a laserem asistované uvulopalatoplastiky. Závěrečná část programu byla věnována
přístrojovému vybavení spánkové laboratoře, díky podpoře ﬁrmy Saegeling Medizintechnik si účastníci v této
sekci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení záznamů
z polysomnograﬁe, vícekanálové polygraﬁe nebo z přetlakové ventilace (CPAP).

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

IV. Brněnský ORL den
12. února 2016, Dvorana Rektorátu VUT,
Antonínská 1, Brno
12. 2. 2016 se uskutečnil IV. Brněnský ORL den pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně konala
v historické budově Rektorátu VUT. Letošního ročníku se
zúčastnilo 221 hostů.
Odborný program byl sestaven z vyžádaných a tematicky navazujících přednášek, jejichž nosným tématem byla
diagnostika a léčba tumorů štítné žlázy. První blok přednášek zahájila MUDr. P. Urbánková (FN u sv. Anny, Brno)
přehledem diagnostických metod a jejich výtěžnosti.
Pohled histopatologa na problémy cytologické a histologické diagnostiky uzlů přiblížila ve své přednášce MUDr.
S.Hotárková (FN u sv. Anny, Brno). Následovaly příspěvky
zaměřené na taktiku chirurgické léčby tumorů štítné žlázy (prof. J. Astl, ÚVN Praha) a léčbu uzlinových metastáz
(prof. J. Plzák, FN Motol, Praha). Druhý blok přednášek
byl věnován komplikacím chirurgie štítné žlázy (MUDr.
J. Betka, FN Motol, Praha), peroperačního neuromonitoringu zvratného nervu (MUDr. V. Hrabě, FN Plzeň) a hlasové rehabilitace pooperační parézy rekurentu (MUDr.
R. Havlík, AudioFon centrum, Brno). Poslední příspěvky
shrnuly problematiku dětských pacientů s onemocněním štítné žlázy (MUDr. R. Katra, FN Motol, Praha a MUDr.
K. Sobotková, FN Brno). Odborný program byl provázen
bohatou diskuzí účastníků z řad nejen ORL specialistů,
ale i endokrinologů a jiných odborností. Po ukončení odborné části následoval společenský večer v historické budově dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové
diskuze a neformální společenský program.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den
a těšíme se opět za rok.
MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.
Narrow Band Imaging
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF
UK a FN v Motole pořádala ve dnech 29.–30. 10. 2015
pravidelný kurz IPVZ zaměřený na možnosti využití videoendoskopie s Narrow Band Imaging v diagnostice neoplastických a preneoplastických slizničních lézí.
První den byly v programu kombinovány přednášky
a praktická část. Přednášku o technických principech
NBI endoskopie přednesl as. MUDr. Michal Zábrodský
a o praktickém využití NBI endoskopie v ambulantním režimu as. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D. V druhé části byli účastníci přítomni na vyšetřovně, kde mohli sledovat využití
NBI endoskopie přímo v praxi.
Druhý den probíhal program kurzu na operačním sále,
kde účastníci sledovali možnosti intraoperačního užití
zvětšovací NBI endoskopie při direktních laryngoskopiích a využití laserové chirurgie při chordektomiích.
Program byl uzavřen přednáškou věnovanou možnostem využití NBI endoskopie v diagnostice slizničních lézí
nosních dutin, VDN a nosohltanu (as. MUDr. Michal Zábrodský).

Za pořadatele
MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
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Těšíme se na setkání v krásném a inspirativním prostředí
Karlových Varů.

Pozvánky
na odborné akce

za vědecký výbor
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
prof. MUDr. Jan Plzák, PhD.

78. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP

za organizační výbor
prim. MUDr. Radko Vichnar

1.–3. června 2016, Hotel Thermal, Karlovy Vary
www.orl2016.cz

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte
technický sekretariát kongresu.
GUARANT International
Na Pankráci 17
140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444
Fax: 284 001 448
e-mail: ORL2016@guarant.cz

Seznam akcí katedry
otorinolaryngologie IPVZ
na I. pololetí 2016

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

5.–6. dubna 2016
Sonograﬁe hlavy a krku
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47288-kurz-sonograﬁe-hlavy-a-krku

1.–3. 6. 2016, Hotel Thermal, Karlovy Vary

Vážené kolegyně, milí kolegové,
22. dubna 2016
Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního
syndromu spánkové apnoe
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47287-kurz-soucasne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syndromu-spankove-apnoe

dovolte nám, abychom Vám připomněli a srdečně Vás pozvali na 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se koná
ve dnech 1. až 3. června 2016 v Karlových Varech.
Program kongresu
„Quo vadis ORL“ je hlavním mottem kongresu. Předběžný program včetně kompletního seznamu instruktážních
kurzů a kulatých stolů byl zveřejněn na webových stránkách akce. Kromě programu pro lékaře je plánována také
samostatná sekce pro zdravotní sestry a nelékařské pracovníky.

26. dubna 2016
Benigní obstrukční onemocnění slinných žláz –
diagnostika a léčba
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47309-kurz-benigni-obstrukcni-onemocneni-slinnych-zlaz-diagnostika-a-lecba

Registrace
Registraci, prosím, provádějte prostřednictvím on-line
formuláře na webových stránkách kongresu. Naleznete
tam nejen formulář pro registraci, ale také ceny jednotlivých registračních poplatků a postup, jak se registrovat.

2. května 2016
Chirurgie štítné žlázy
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47291-kurz-chirurgie-stitne-zlazy
5. května 2016
Onkologie hlavy a krku – pro ORL lékaře v předatestační přípravě
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47292-specializacni-kurz-onkologie-hlavy-a-krku

Dovolujeme si upozornit na nutnost registrace na jednotlivé instruktážní kurzy. Vzhledem k jejich omezené kapacitě, doporučujeme registraci neodkládat.
Pro členy české a slovenské ORL společnosti jsou připraveny cenově zvýhodněné registrační poplatky.

19. května 2016
Onkologie hlavy a krku
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/47300-kurz-onkologie-hlavy-a-krku

Mimo odborný program je pro Vás připraven také zajímavý doprovodný program v podobě exkurzí do Muzea
a sklářské huti Moser a Jan Becher Muzea. Nenechte si
ujít také společenský večer, který se uskuteční na nedalekém hradě Loket. Nezapomeňte se, prosím, i na tyto akce
včas registrovat.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
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Update Skills in Head and Neck
Surgery and Oncology 2016

© Merk Serono GmbH

5.–9. dubna 2016, LEIPZIG
European School of Oncology (ESO)
and University of Leipzig
http://hno.uniklinikum-leipzig.de

EUROPEAN SCHOOL OF ONCOLOGY (ESO)
AND UNIVERSITY OF LEIPZIG PRESENT:

UPDATE SKILLS IN HEAD AND NECK SURGERY
AND ONCOLOGY 2016

LEIPZIG, 05th – 09th APRIL 2016
COURSE LANGUAGE / KURSSPRACHE
ENGLISH / DEUTSCH

Workshop hrtanové chirurgie
(laryngeal microsurgery –
phonosurgery)

XXV. otoneurologický kongres

11.–12. dubna 2016, Ostrava
www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare

Vážení přátelé, drazí kolegové,

21. dubna 2016, Praha
www.neurooto.net

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

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,
Je mi ctí a potěšením Vás pozvat k účasti na workshopu hrtanové chirurgie, který se bude konat ve dnech
11.–12. dubna 2016 v Ostravě.

XV. ročník kongresu Vinohradských dnů se bude konat
dne 21. dubna (čtvrtek) 2016 v hotelu angelo Hotel Praha, Praha – Smíchov.

Cílem workshopu je vytvořit fórum pro výměnu zkušeností z oblasti laryngologie a fonochirurgie. Program je
připraven tak, aby byl pro účastníky zajímavý ale i přínosný pro běžnou praxi. Kromě praktických přednášek,
živých přenosů z operačních sálů bude značný prostor
věnován diskuzím, které jsou opakovaně hodnoceny jako
to nejpřínosnější při podobných akcích.

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 zajímavého oboru.
Doufám, že setkání přinese užitečné poznatky, inspirativní diskuzi a dobrou společenskou úroveň.

Workshopu se zúčastní významní odborníci – prof. N. Kleinsasser (Würzburg, SRN), prof. Shehata-Dieler (Würzburg,
SRN) a prof. V. Chrobok (Hradec Králové).

Budu se velmi těšit na setkání s Vámi a doufáme, že Vaše
účast bude podobná, jako na minulých ročnících.

Na setkání s Vámi se těší

Upřímně

Pavel Komínek

doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.
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2. kurz evropské foniatrické
akademie (EAP)

Kongres Evropské rinologické
společnosti

29. dubna – 1. května 2016, Praha
www.eap2016.eu

3.–7. července 2016, Stockholm, Švédsko
http://www.europeanrhinologicsociety.org/?page_id=226

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

ENT Update Europe 2016
1st European Update Congress
in Ear, Nose & Throat Specialties

Je pro nás velkou ctí, že vedení Unie evropských foniatrů
(UEP) pověřilo Hlasové a sluchové centrum Praha pořádáním 2. kurzu evropské foniatrické akademie (EAP)
v Praze ve dnech 29. 4.–1. 5. 2016. Evropská foniatrická akademie byla založena s cílem vytvořit prostor pro
pravidelné vzdělávání lékařů v oboru. Přednášejícími jsou
uznávaní evropští odborníci.

September 9–10, 2016, Vienna
www.ent-update-europe.eu
10 free entry tickets for members of Czech society
of ORL and Head and neck Surgery!

První evropská foniatrická akademie byla uspořádána
v loňském roce v Bruselu.

(5 free entry tickets and 5 free entry tickets for members
submitting an e-poster)

Program 2. kurzu EAP je zaměřen na diagnostiku a terapii poruch hlasu. 29. 4. 2016 jsme proto zařadili presymposium Umělecký hlas v českém jazyce. V rámci tohoto
presymposia proběhnou mimo jiné worksopy zaměřené
na hlasovou terapii a fonochirurgický workshop zaměřený na teapii lézí hrtanu a hlasivek KTP laserem. Podrobnosti na: http://www.eap2016.eu/cz/program/program/

ENT Update Europe 2016
1st European Update Congress
in Ear, Nose & Throat Specialties
Vienna, 9 – 10 September 2016

Výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku podporuje vzdělávání mladých
lékařů v oboru a proto schválil pro lékaře v přípravě
na atestaci z ORL do 35 let zaplacení příspěvku na
2. kurz evropské foniatrické akademie, který činí
1990 Kč.

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

Jménem organizačního výboru kongresu
se na Vaši účast těší

Vážení kolegové,

MUDr. Jitka Vydrová

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

2. česko – slovenské rinologické dny

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

4.–6. května 2016, Orechová Potoň
www.sso.sk

Hlavní témata:
• Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek
• Onemocnění slzných cest
• Jednodenní chirurgie v ORL

MUDr. Milan Svoboda

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. 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
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IFHNOS World Tour 2016

lékaře středobodem jeho odborného života. Kongresy
mladých byly vždy méně formální a více uvolněné a budeme se o to snažit i v tomto ročníku. Rezervujte si ve svých
diářích čas na tuto akci, ideálně včetně navazující 3. České ORL akademie (při absolvování obou bude nabídnut
zvýhodněný registrační poplatek). Webové stránky budou brzo spuštěny na www.mladiorl.cz.

5.–7. října 2016, Hotel Pyramida, Praha
http://www.ifhnosprague2016.org/

Těšíme se na vaši účast.
MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

Vážení kolegové,
IFHNOS World Tour je globální program postgraduálního vzdělávání, jehož cílem je šíření znalostí v oboru chirurgie hlavy a krku, radioterapie a onkologie v celém světě. Cestující skupina lektorů, tvořená špičkovými experty
ve svých oborech bude doplněna regionálními v našem
případě evropskými odborníky tak, aby byla umožněna
intelektuální interakce a diskutovány regionální odchylky
v léčbě nádorů hlavy a krku.

MUDr. Martin Formánek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Ostrava

3. česká ORL akademie
14.–15. října 2016, Rožnov pod Radhoštěm
www.orlakademie.cz

Jsme hrdi na to, že se Praha stala jedinou zastávkou
IFHNOS World Tour ve střední a západní Evropě a považujeme tuto akci za jedinečnou příležitost seznámit se
s vedoucími osobnostmi našeho oboru, poslechnout si jejich přednášky a zúčastnit se na diskusích o klinických případech a obecných otázkách léčby nádorů hlavy a krku.

Vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na třetí ročník České ORL akademie, která proběhne ve dnech 14. – 15. října 2016 v Rožnově pod Radhoštěm. Akademie v ucelených blocích nabídne témata: Krční metastázy – blokové disekce (Betka
J., Plzák J., Čelakovský P.), Sluch a jeho poruchy – základy
audiologie (Lejska M., Dršata J.), Poruchy hlasu, fonochirurgie, funkční poruchy hrtanu (Chrobok V., Kučera M.)
a Plastická chirurgie v ORL (Komínek P., Matoušek P.).

Vážení kolegové, využijte této jedinečné příležitosti. V rámci Kooperativní skupiny pro nádory hlavy
a krku jsme připravili zvýhodněnou možnost účasti. Před registrací se, prosím, podívejte na stránky
Onkologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Rozsah sdělení je vhodný pro rezidenty ve specializační přípravě k atestaci i pro všechny lékaře se zájmem
zopakovat a rozšířit si diskutovaná témata. Registrační
poplatek bude pro členy ČSORLCHHK ČLS JEP zvýhodněn. Webová stránka bude v brzké době spuštěna na
www.orlakademie.cz.

Těším se na setkání v říjnu 2016 v Praze.
Jan Klozar
Předseda Onkologické sekce České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Hostitel IFHNOS World Tour Prague 2016

Těšíme se na vaši účast.

Kontakt na sekretariát:
ifhnos2016@guarant.cz

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP
MUDr. Martin Formánek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Ostrava

XVI. Kongres mladých
otorinolaryngologů
12.–14. října 2016, Rožnov pod Radhoštěm
www.mladiorl.cz
Milé kolegyně a kolegové,

ČESKÁ
ORL AKADEMIE

v termínu od 12.–14. října 2016 se bude konat XVI. ročník společného kongresu mladých českých a slovenských
otorinolaryngologů do 35 let, v jehož organizaci se pravidelně po 2 letech střídá česká a slovenská ORL společnost.
Hlavní téma tentokrát bude „Co vás může potkat na službě”, vedlejšími tématy zvolil vědecký výbor kongresu „Základní chirurgické výkony“ a „Varia”. Volba těchto témat
je záměrná – na běžných velkých kongresech se elementární základy neprobírají, přesto jsou pro mladého ORL

Olomouc, 2.–3. 10. 2015
Sekce mladých otorinolaryngologů
ČSORLCHHK ČLS JEP
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Členství – staňte se členy

Sociální sítě

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

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.

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.

Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie
Pro sledování twitterového účtu vyhledejte
@otolaryngologie na svých mobilních aplikacích
nebo na internetu.

Bližší informace najdete na webových stránkách
www.otorinolaryngologie.cz.
Každý může být členem více odborných společností.

Organizační sekretariát

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

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.
Hlavní 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 beneﬁčních 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

10

