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Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP 
mladým otorinolaryngologům 
v r. 2017 – Cestovní grant
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku vypisuje Cestovní granty pro mladé otorinolaryn-
gology do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovi-
štích v Evropě. 
Výše podpory je max. 10 000 Kč.
 
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/

doporučeni primáře/přednosty na e-mail 
monika.kostalova@guarant.cz

2) Po návratu ze stáže:
• předloženi potvrzeni 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 časopi-

se Otorinolaryngologie a foniatrie s uvedením 
fi nanční podpory ČSORLCHHK ČLS JEP

 
Podpora bude vyplacena po absolvování stáže 
po splnění uvedených podmínek.
 
Termíny:
Podání žádosti: do 15. 9. 2016
Vyhodnoceni do 30. 9. 2016

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

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat letošní druhé vydání ORL zpravodaje.

Na začátku června proběhl v Karlových Varech v pořadí již 78. ročník celostátního kongresu České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Do lázeňského města se sjelo celkem 496 odborníků 
v oboru ORL, z toho 407 lékařů a 89 zdravotních sester. „Quo vadis ORL“ bylo hlavním mottem kongresu. 
Odborný program nabídl 20 instruktážních kurzů, 10 kulatých stolů, 6 bloků volných sdělení (46 přednášek) 
a 4 e-posterové sekce (37 e-posterů). Zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům byla věnována samostatná 
sekce ve čtvrtek 2. června 2016 (17 přednášek). V rámci kongresu proběhlo rovněž vyhlašování Kutvirtovy ceny 
za rok 2015. V kategorii do 35 let získal ocenění David Kalfeřt, v kategorii nad 35 let Pavol Praženica a Kutvirtovu 
cenu za nejlepší monografi i roku 2015 obdržel Jakub Dršata.

Podrobnou zprávu o uplynulém ORL kongrese naleznete v tomto čísle ORL zpravodaje.

Věříme, že pro Vás byl kongres hodnotným a inspirujícím zážitkem a budeme se těšit na další odborná setkání.

Přejeme Vám příjemné čtení a klidné nadcházející léto!

Za ČSORL CHHK ČLS JEP

Viktor Chrobok
Předseda ČSORLCHHK ČLS JEP
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Informace o vzniku 
Kooperativní skupiny 
pro nádory hlavy a krku 
Vážení kolegové, 

dovolte, abychom vás informovali, že dne 31. břez-
na 2016 byla v Brně založena Kooperativní skupina pro 
nádory hlavy a krku. Na ustavující schůzi byli přítom-
ni za ORL a chirurgii hlavy a krku: Petr Čelakovský (Hra-
dec Králové), Břetislav Gál (Brno), Jan Klozar (Praha), 
Lubor Mrzena (České Budějovice), Ivan Pár (Kroměříž), 
Pavel Smilek (Brno), Pavel Vantuch (Ostrava), za radiační 
a/nebo klinickou onkologii: Dagmar Brančíková (Brno), Jakub 
Cvek (Ostrava), Karel Cwiertka (Olomouc), Renata Červená 
(Brno), Michal Eid (Brno), Michaela Jirkovská (Praha), Zde-
něk Mechl (Brno), Miloslav Pála (Praha), Markéta Pospíšková 
(Zlín), Pavel Šlampa (Brno), Milan Vošmik (Hradec Králové), 
za patologii: Jan Laco (Hradec Králové), Alena Skálová (Plzeň). 

Kooperativní skupina vznikla z potřeby i formálně pro-
pojit odborníky, kteří se zabývají léčbou karcinomu hlavy 
a krku a poskytnout jim platformu, která by dala prostor 
k intenzivnější výměně názorů mezi jednotlivými obory 
a zároveň je reprezentovala vzhledem k veřejnosti a v za-
hraničí. 

Hlavní důvody vzniku a zároveň plánovanou náplň čin-
nosti Kooperativní skupiny lze shrnout do několika bodů: 
• Skupina představuje reprezentativní oborově vyváže-

né těleso, které je platným partnerem mezinárodních 
organizací jako je European Head and Neck Society, 
International Federation of Head and Neck Oncolo-
logic Societies a může se podílet na mezinárodních 
programech EU jako je např. Cooperation in Science 
and Technology. 

• Skupina podporuje mezioborovou výměnu poznatků 
a názorů především organizováním interdisciplinár-
ních konferencí.

• Skupina iniciuje mezioborové klinické vědecké 
projekty a podporuje zařazení tuzemských pracovišť 
do mezinárodních vědeckých projektů.

• Skupina se podílí na postgraduálním vzdělávání 
v jednotlivých oborech a podporuje interdisciplinaritu 
v rámci tohoto vzdělávání.

• Skupina se podílí na osvětové práci z hlediska preven-
ce a včasné diagnostiky nádorů hlavy a krku směrem 
k odborné i laické veřejnosti.

Ustavující schůze rozhodla, že skupina bude samostat-
ným právním subjektem. Formální založení by mělo být 
uskutečněno do července letošního roku. Skupina se 
bude podílet na vydávání časopisu Head and Neck Can-
cer News, jehož první číslo vyjde v červnu. Přivítáme zá-
jemce o práci v Kooperativní skupině ze všech oborů, 
které mají vztah k pacientům s nádory hlavy a krku a při-
vítáme příspěvky (především přehledné články a kasuis-
tiky) do plánovaného časopisu. Bude vycházet 2x ročně 
a bude zdarma distribuován na všechna pracoviště, kde 
probíhá léčba pacientů s těmito nádory. 

Jan Klozar

Specializační vzdělávání 
v otorinolaryngologii 
a chirurgii hlavy a krku
Po absolvování základního kmene není „Certifi kát 
o absolvování základního kmene“ vydán automaticky.

Je nutno zažádat Ministerstvo zdravotnictví ČR, viz 
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zadost-o-vy-
dani-certifi katu-o-absolvovani-zakladniho-kmene-podle-
-odst-zakona-c-sb_2346_2051_3.html.

Následně je vhodné Certifi kát doložit zaměstnavateli.

Stanovisko výboru 
ČSORLCHHK ČLS JEP 
k problematice náležitostí 
poukazu při výdeji sluchadla 
mimo rámec zdravotního 
pojištění
http://www.otorinolaryngologie.cz/dokumenty/stanovis-
ko_vyboru_vydej_sluchadel.pdf

Inzerce volných míst 
pro ORL lékaře
Na webové stránce http://www.otorinolaryngologie.cz/
volna-mista Česká společnost otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku ČLS JEP spustila bezplatnou inzerci 
umožňující zdravotnickým zařízením nabízet volná místa 
pro ORL lékaře. Délka vložení inzerátu je 2 měsíce, spo-
lečnost neručí za formu, obsahovou správnost ani aktuál-
-nost inzerátu. Z inzerce jsou vyloučeny nabídky směřu-
jící mimo obor otorinolaryngologie a foniatrie a nabídky 
na zahraniční pracovní místa. 

Věříme, že inzerce usnadní zájemcům vyhledávání za-
městnání a pomůže stabilizovat a rozšířit řady otorinola-
ryngologů a foniatrů v ČR.

Michal Černý
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zadost-o-vydani-certifikatu-o-absolvovani-zakladniho-kmene-podle-odst-zakona-c-sb_2346_2051_3.html
http://www.otorinolaryngologie.cz/dokumenty/stanovisko_vyboru_vydej_sluchadel.pdf
http://www.otorinolaryngologie.cz/volna-mista
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36. sjezd Spolku 
ambulantních 
otorinolaryngologů 
a foniatrů (SAOF)
8.–9. dubna 2016
Humpolec

Ve dnech 8. a 9. 4. 2016 pořádal Spolek ambulantních 
otorinolaryngologů a foniatrů 36. sjezd v hotelu Fabri-
ka v Humpolci. Páteční program byl zaměřen na diskusi 
o možnostech navýšení úhrad za práci otorinolaryngo-
logů v roce 2016. V sazebníku výkonů došlo od ledna 
2016 k významnému narovnání úhrad za naši práci. Vět-
šina ambulantních výkonů v naší odbornosti byla dosud 
hodnocena indexem L2 – to znamená práce lékaře bez 
odborné způsobilosti. Zástupcům SAOF s podporou vý-
boru ORL společnosti se po letech práce podařilo docílit 
změny indexace nejvíce frekventovaných výkonů v naší 
odbornosti z L2 na L3 (práce lékaře s odbornou způsobi-
lostí). Jednalo se o nápravu administrativní chyby, kterou 
byli naši lékaři dlouhodobě poškozováni. Nicméně jsou-li 
úhrady ambulantních specialistů svázány limity srovná-
vacích období, pak bychom museli ještě nejméně 2 roky 
na změnu úhrad čekat. Na 36. sjezdu SAOF jsme se do-
mluvili, že je třeba se takovému odkladu narovnání úhrad 
za naši práci intenzivně kolektivně bránit právní cestou. 

Odborný program 36. sjezdu SAOF byl zaměřen 
na moderní a komplexní léčbu rozštěpových vad. 
Chirurgická léčba rozštěpových vad se přesouvá do 
novorozeneckého věku s vynikajícími výsledky, které 
referovali motolští kolegové: prim. MUDr. Miloš Černý 
(neonatolog), prim. MUDr. Jiří Borský (plastický chirurg), 
prim. MUDr. Michal Jurovčík (otorinolaryngolog). Za 
foniatrii vystoupil doc. MUDr. Mojmír Lejska a za klinic-
ké logopedy PaedDr. Eva Škodová.

Jitka Vydrová

Komplexní vyšetření 
u náhlých a neodkladných 
ORL stavů v ambulantní 
i klinické praxi – krvácení
15.–16. dubna 2016
Hradec Králové

Již VI. mezioborové komplexní ORL sympozium v am-
bulantní a klinické praxi se konalo 15.–16. dubna 2016 
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Na organizaci 
sympózia se společně podílely hradecká, pardubická 
a ostravská ORL klinika. Letošní téma bylo věnováno náh-
lým stavům v otorinolaryngologii, konkrétně pak proble-
matice krvácení. 

Prvý den sympózia probíhaly teoretické přednášky. Pro-
gram byl rozdělen do čtyř hlavních programových bloků, 
které byly uspořádány formou kulatého stolu. Kromě 
jednotlivých sdělení byl v rámci každého bloku dostatek 
času na mezioborovou diskusi s lékaři ostatních oborů 
(hematologie, pediatrie, radiodiagnostika, pneumologie, 
gastroenterologie). 

Postupně byla v rámci jednotlivých kulatých stolů řešena 
následující problematika: 
• krvácení po tonzilektomii a adenotomii 

(moderátor V. Chrobok); 
• krvácení z krčních cév a chylorea 

(moderátor J. Vodička); 
• epistaxe (moderátor P. Komínek); 
• diferenciální diagnostika krvácení v ORL 

(moderátor P. Čelakovský). 

Kromě teoretických znalostí měli v průběhu druhého dne 
sympózia účastníci možnost vyzkoušet si také praktické 
dovednosti. V rámci 12 pracovišť byly nacvičovány násle-
dující diagnostické či terapeutické výkony: 
• fl exibilní a rigidní bronchoskopie; 
• rigidní a fl exibilní endoskopie nosu se současnou 

koagulací nosní sliznice; 
• použití harmonického skalpelu;
• různé druhy nosních tamponád;
• použití koagulace a chemokauterizace při krvácení;
• využití navigace při endoskopii;
• odstranění cizího tělesa při rigidní endoskopii hrtanu; 
• vyšetření čichu;
• fl exibilní endoskopie hrtanu včetně drobných endola-

ryngeálních výkonů;
• UZ vyšetření krku a krčních cév; 
• CT a MR zobrazení cévního zásobení hlavy a krku; 
• vyšetření reakce zornic, kantotomie a dekomprese 

očnice při retrobulbárním hematomu.

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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Ke zdárnému průběhu sympózia přispěla významnou 
měrou účast řady fi rem, kterým patří poděkování přede-
vším za poskytnutí přístrojového vybavení pro praktickou 
část.

Vzhledem k trvajícímu zájmu účastníků organizátoři 
plánují pokračovat v tradici mezioborových sympózií 
i v následujícím roce v termínu 21.–22. dubna 2017, 
řešena by měla být opět problematika náhlých a neod-
kladných stavů v ORL, přičemž konkrétní téma bude 
specifi kováno.

Petr Čelakovský
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Zpráva o XXV. mezinárodním 
kongresu ORL FNKV a 3. LF UK
21. dubna 2016
Hotel Angelo, Praha 

Po úvodních projevech vedoucích představitelů fakulty 
a FNKV proběhla panelová diskuze zabývající se proble-
matikou náhlé nitroušní nedoslýchavosti. 

Účastníci panelu (prim. Šejna, doc. Hahn, Dr. Holý, Dr. Vy-
drová, Dr. Novotný, Dr. Hrdlička) se vyjadřovali k zá-
sadním otázkám souvisejícím s tímto velmi závažným 
onemocněním a zdůraznili nutnost včasné diagnostiky 
a komplexního přístupu k řešení problému.

Druhá panelová diskuze se konala za přítomnosti zá-
stupce Auto Škoda as. (ing. Kraus), BESIPu (ing. Šafář, 
I. Helikar), ČPP (H. Kovaříková, M. Velíšek) a ORL FNKV 
(A. Hahn). Přítomní se shodli na potřebě adekvátní pre-
vence vývoje opěrkového syndromu, který je přítomen 
až v 60 % dopravních úrazů. Ředitelem divize pojištění 
motorových vozidel ČPP bylo navrženo – při uvažovaném 
zapojení ostatních pojišťoven – vybudování diagnostické 
sítě umožňující časné vyšetření osového myoskeletární-
ho segmentu po dopravních úrazech.

V další části programu vystoupil L. Otruba, který v pod-
statě prezentoval jakýsi epiphenomenon dopravních 
úrazů v podobě dvou hrozivých penetrujících poranění 
(doslova velký klacek v oblasti hlavy, který pronikl vel-
mi těsně kolem karotické arterie – ev. fotodokumentace 
k nahlédnutí u autora). 

M. Chovanec ve své prezentaci „Neurootochirurgie na 
ORL klinice FNKV a 3. LF UK včera dnes a zítra“ referoval 
o našich předchůdcích.

I. Stárek ve svém sdělení Lymfaniogeneza u karcinomů 
slinných žláz referoval o expresi lymfangiogenních fakto-
rů u karcinomů slinných žláz, kde jejich efektivní inhibicí 
by bylo možno zasáhnout cíleně antiangiogenně a ome-
zit tak růst nádoru.

Ch. Hauptmann pronesl dvě velmi zajímavá sdělení s pro-
blematikou léčby chronického tinnitu pomocí jeho neuro-
modulace. 

O. Dlouhá referovala o poruše sluchu u pacientů s poško-
zením mozku.

M. Zachová hovořila o možnostech homeopatické léčby 
alergických konjunktivitid. 

M. Chovanec ve svém sdělení Translabyrintální vestibu-
lární neurektomie v řešení intraktabilního vertigo pre-
zentoval případ nemocné po opakovaných středoušních 
zánětech s neztišitelným vertigem, které bylo naprosto 
refrakterní na konzervativní stejně jako i na semiradikální 
chirurgickou léčbu.

L. Otruba prezentoval výsledky tympanoplastik u retrakč-
ních kapes a porovnával typy tympanoplastických výkonů 
v relaci se stupněm retrakce.

Tento, lze říci jubilejní sjezd naplnil očekávání, byl dobrou 
vizitkou pracoviště i práce otoneurologické komise, jejíž 
členové se podíleli na dobrém průběhu akce.
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Společenská úroveň byla velmi dobrá, účast děkana fa-
kulty a zástupce ředitele podtrhla prestiž a význam této 
akce, které se účastnilo celkem 191 posluchačů z řad 
lékařů ORL, neurologů, praktických lékařů, NZLP a stu-
dentů.

Aleš Hahn

IPVZ kurz: Současné trendy 
v diagnostice a léčbě 
obstrukčního syndromu 
spánkové apnoe
22. dubna 2016
Praha

22. 4. 2016 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ 
pravidelný kurz IPVZ věnovaný diagnostice a léčbě po-
ruch dechu ve spánku se zaměřením na syndrom spán-
kové apnoe. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale 
i lékaři z ostatních oborů, např. pneumologie. Účastníci 
nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení 
a diagnostice spánkových poruch (Dr. Betka), o mož-
nostech nechirurgické léčby poruch spánku (Dr. Simoni-
desová) a o chirurgických přístupech k léčbě syndromu 
spánkové apnoe včetně moderních přístupů jako je neu-
rostimulace n. XII (prof. Klozar). Poté se účastnili chodu 
spánkové poradny, kde byly prezentovány zajímavé ka-
zuistické případy. Druhou částí programu byla live surge-
ry, byly předvedeny techniky, např. DISE – drug induced 
sleep endoscopy, uvulopalatofaryngoplastika nebo lase-
rem asistovaná uvulopalatoplastika (prof. Klozar, Dr. Bet-
ka). Závěrečná část programu byla formou workshopu 
věnována přístrojovému vybavení spánkové laboratoře. 
Díky podpoře fi rmy Saegeling Medizintechnik si účast-
níci v této sekci mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení 
záznamů polysomnografi e, vícekanalové polygrafi e nebo 
přetlakové ventilace. Děkujeme všem účastníkům za pří-
jemně strávený den a těšíme se při další setkání. 

Za kolektiv spánkové poradny 
Jaroslav Betka

IPVZ kurz: Obstrukční 
patologie slinných žláz
26. dubna 2016
Praha

Dne 26. 4. 2016 byl uspořádán v prostorách Kliniky otori-
nolaryngologie a chirurgie 1. LF UK a FN v Motole, kated-
ry otorinolaryngologie IPVZ kurz zaměřený na problema-
tiku obstrukčních chorob vývodového systému slinných 
žláz. 

Obstrukční patologie slinných žláz má odhadovanou in-
cidenci mezi 1:5000–30000 obyvateli, tedy její četnost 
je mnohem vyšší, než se původně udávalo. V posledních 
20 letech se velmi zpřesnila diagnostika těchto chorob 
(UZ diagnostika, cone beam CT, MRI sialografi e), objevily 
se také nové možnosti léčby (sialendoskopie, litotrypse 
rázovou vlnou a laserová litotrypse), které umožňují od-
stranit příčinu onemocnění a přitom zachovat funkční 
slinnou žlázu bez nutnosti jejího odstranění či poško-
zení. Sialendoskopické vyšetření je typickým příkladem 
praktického uplatnění technologického pokroku, který 
umožní zásadní posun v  možnostech léčby některých 
onemocnění a změnu náhledu na obecné principy léčby 
(„paradigm shift“). V České republice není dostupnost si-
alendoskopického vyšetření příliš veliká, což bylo jedním 
z důvodů pro uspořádání této výukové akce. Kurzu se 
účastnili především ORL specialisté, překvapivě většina 
účastníku přijela z moravských krajů. Frekventantům kur-
zu byl podán ucelený přehled základních anatomických 
a fyziologických poznatků týkajících se hlavně stavby 
slinných žláz, uspořádání jejich vývodového systému (as. 
MUDr. Kuchař), patofyziologického pozadí vzniku sialo-
litiázy a stenóz vývodového systému, bylo předvedeno 
instrumentarium pro provedení sialendoskopického vy-
šetření, uvedeny indikace použití této metody v diagnos-
tice i léčbě obstrukčních chorob. Součástí kurzu byla také 
praktická ukázka sialendoskopie provedené u pacientky 
se sialolitiázou submandibulární žlázy (as. MUDr. Zábrod-
ský). Kurz byl velmi intenzivní a my pevně doufáme, že 
uspořádání tohoto kurzu povede k další popularizaci této 
nesporně velmi přínosné metody a současně se těšíme 
na setkání při dalších plánovaných edicích kurzu. 

Michal Zábrodský
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Evropská foniatrická akademie
29. dubna – 1. května 2016
Praha

Ve dnech 29. 4. 2016 – 1. 5. 2016 pořádalo Hlasové a slu-
chové centrum Praha druhý Kurz evropské foniatrické aka-
demie a presymposium „Umělecký hlas“. Vznik Evropské 
foniatrické akademie (EAP) iniciovala Unie evropských fo-
niatrů (UEP). Cílem bylo získat kvalitní prostor pro vzdě-
lávání lékařů z celé Evropy v oboru foniatrie. EAP podpo-
ruje evropské standardy kvality v medicínském vzdělávání 
a praxi a usiluje o co nejlepší péči o foniatrické pacienty. 
První kurz EAP byl uspořádán v loňském roce v Bruselu. 
Letošní 2. kurz Evropské foniatrické akademie v Praze byl 
zaměřen na vyšetřování a  terapii hlasových poruch. Před-
nášejícími byli uznávaní odborníci v oboru: prof. Marcus 
Hess z Hamburku, prof. Jűrgen Wendler a prof. Tadeus Na-
wka z Berlína, prof. Antoinette am Zehnhoff  – Diennessen 
z Munsteru a prof. Christiana Ruber a Felix de Jong z Bel-
gie. Přednášejícími z řad českých odborníků byli: prof. 
MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Jakub Dršata, 
MUDr. Jitka Vydrová, MUDr. Barbora Řepová a RNDr. Jan 
Švec. Letošní 2. kurz Evropské foniatrické akademie jsme 
navázali na presymposium „Umělecký hlas“, který pořádá 
Hlasové centrum Praha již tradičně ve spolupráci se slo-
venskými kolegy v Praze nebo Bratislavě. Letošní Sym-
posium „Umělecký hlas“ pořádalo Hlasové centrum Praha 
již po šesté. V rámci presymposia Umělecký hlas jsme se 
letos zaměřili na poruchy polykání, diagnostiku a léčbu 
uměleckého hlasu hlasových profesionálů, workshopy 
hlasové terapie a workshop zaměřený na fonochirurgic-
kou terapii hlasových poruch KTP laserem. 2. kurz Evrop-
ské foniatrické akademie s presymposiem Umělecký hlas 
proběhlo v příjemném klimatu hotelu Pyramida v Praze. 
Program byl velmi zajímavý a edukativní pro všechny zú-
častněné. Lékařům, členům odborné společnosti ve věku 
do 35 let, uhradila registrační poplatek na 2. kurz Evrop-
ské foniatrické akademie ČSORLCHHK ČLS JEP.

Jitka Vydrová
Hlasové a sluchové centrum Praha/ MHC s.r.o.

IPVZ kurz: Nádory hlavy 
a krku – aktuální trendy
5. května 2016
Praha

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, 
katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 5. 5. 2016 
pravidelný kurz Nádory hlavy a krku – aktuální trendy. Kurz 
byl určen především mladým kolegům v přípravě na ates-
taci a tématika pokrývala prakticky celou oblast onkologie 
hlavy a krku. Kromě domácích lektorů přednášeli i kole-
gové z Onkologické kliniky 2. LF UK, ORL oddělení České 
Budějovice a Kliniky ORL 3. LF UK. Náročný program zahr-
noval téměř všechna témata týkající se nádorů naší oblasti 
a poskytl aktuální poznatky.  Děkujeme všem účastníkům 
za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.  

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky
Jan Klozar 

IPVZ kurz: Nádory hlavy 
a krku 
19. května 2016
Praha

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN 
v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 
19. 5. 2016 pravidelný kurz Nádory hlavy a krku. Kurs byl 
určen lékařům se zájmem o onkologickou problematiku 
hlavy a krku. Tématika pokrývala vybraná aktuální téma-
ta z oblasti onkologie hlavy a krku. Přednášeli kolegové 
z domácí kliniky a z Onkologické kliniky 2. LF UK. Účastní-
ci měli příležitost osvěžit své poznatky nejen o diagnos-
tice a chirurgické léčbě nádorů naší oblasti ale seznámili 
se i se současnými trendy v radioterapii a chemoterapii. 

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těší-
me se na další setkání.  

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky
Jan Klozar

IPVZ Kurz: Inovační kurz – 
Technika sluchadel
20.–21. května 2016
Praha

Akce byla uspořádána díky spolupráci mezi Katedrou 
foniatrie IPVZ, Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN a ve-
dením foniatrické sekce České společnosti otorinolaryn-
gologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Kurz byl určen pro lékaře, oprávněné k výdeji slucha-
del. Hlavním záměrem kurzu bylo předložit lékařům ak-
tualizované a nejmodernější postupy a standardy práce 
se zdravotnickými prostředky pro nedoslýchavé a hluché, 
aby péče o tyto pacienty byla vždy na úrovni nejnovější 
techniky a vědeckého poznání. V bohatém dvoudenním 
programu kurz podrobně prezentoval všechny aspekty 
současné praxe indikace, výběru a přidělování pomů-
cek pro nedoslýchavé pacienty, jakož i jejich následné 
rehabilitace. Byly prezentovány praktické návody a rady, 
upozornění na rizika a doporučená řešení obvyklých 
i obtížných případů. Formou kulatých stolů s majoritními 
dovozci těchto zdravotnických prostředků byla vedena 
podrobná diskuze o odlišnostech technologických řeše-
ní jednotlivých pomůcek i jejich nastavování mezi výrobci 
navzájem. Pozornost byla věnována také indikacím koch-
leárních implantátů, sluchadel pro přímé kostní vedení 
a středoušních implantátů. Účastníci kurzu se seznámili 
se současnou i připravovanou legislativou pro tuto pro-
blematiku. Kurz byl účastníky velmi vysoce hodnocen 
a jeho záměr považují organizátoři za splněný. Pro velký 
ohlas již nyní začínají přípravy na další termíny Inovačního 
kurzu.

Dalším kurzem byla akce „Porucha autistického spektra“, 
která proběhla v Hotelu ILF 14. 5. 2016. Byl určen pro fo-
niatry, ORL lékaře v přípravě na foniatrii, klinické logopedy 
a logopedy v přípravě. Organizátory byl vedoucí Katedry 
foniatrie MUDr. Libor Černý a PaedDr. Eva Škodová. Kurz 
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se věnoval patofyziologii, diagnostice a léčbě pacientů 
s touto závažnou poruchou dětského mentálního vývoje. 
Problematika byla prezentována v plné šíři, od manifes-
tace projevů, duševního vývoje, sociálního chování a in-
telektové schopnosti, se zaměřením na poruchy komu-
nikace. Pozornost byla věnována zejména oblastem řeči, 
sluchu a hlasu těchto pacientů. Kurz poskytl účastníkům 
podrobné informace o léčbě a rehabilitaci této skupiny 
onemocnění.

Se srdečnými pozdravy

Tomáš Talach
předseda foniatrické sekce

78. kongres České společ-
nosti 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku 
ČLS JEP 
1.–3. června 2016
Karlovy Vary
www.orl2016.cz

Ve dnech 1.–3. června 2016 proběhl v hotelu Thermal 
v Karlových Varech 78. kongres České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 
Na pořádání kongresu se podílelo ORL oddělení Karlovar-
ské krajské nemocnice a.s., ORL klinika LF UK v Plzni a FN 
Plzeň a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN 
v Motole, Praha. Záštitu nad kongresem převzal Ing. Petr 
Kulhánek, primátor města Karlovy Vary a JUDr. Martin 
Havel, hejtman Karlovarského kraje. Karlovarský kraj 
rovněž kongres fi nančně podpořil. 

Do lázeňského města se sjelo celkem 496 odborníků 
v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
z toho 407 lékařů a 89 zdravotních sester. 
„Quo vadis ORL“ bylo hlavním mottem kongresu. 
Odborný program nabídl 20 instruktážních kurzů, 
10 kulatých stolů, 6 bloků volných sdělení (46 přednášek) 
a 4 e-posterové sekce (37 e-posterů). 

Zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům byla 
věnována samostatná sekce ve čtvrtek 2. června 2016 
(17 přednášek). 

Vědecký výbor kongresu ocenil tři nejlepší abstrakta 
volných sdělení v lékařské sekci – Význam infi ltrujících 
lymfocytů u nádorů hlavy a krku Jana Boučka a kolektivu 
(Praha), Výsledky první NGS studie u českých neslyšících 
pacientů Radky Pourové a kolektivu (Praha), Hodnocení 
leukoplakií hrtanu pomocí NBI HD endoskopie Lucie Sta-
níkové a kolektivu (Ostrava). 

V nelékařské sekci byla oceněna abstrakta – Vývoj 
adenotomie v posledních letech Heleny Martínkové 
(Plzeň), Rozštěp Alice Podařilové a kolektivu (Praha) 
a Osm let novorozeneckého screeningu sluchu v Pardu-
bicích Jany Škvrňákové a kolektivu (Pardubice). Jako nej-
lepší e-postery byly oceněny – Gigantický teratom dutiny 
ústní u nezralého novorozence Věry Biskupové a kolekti-
vu (Praha), Hnisavé až nekrotizující záněty krku u 1 060 
nemocných Bohumila Markalouse a kolektivu (Jindřichův 
Hradec), Specializovaná vyšetření sluchu k identifi kaci 
různých stupňů a typů presbyakuze Veroniky Svobodo-
vé a kolektivu (Praha) a Rehabilitace hlasu u pacientů po 
totální laryngektomii pomocí personalisované hlasové 
syntézy a její vliv na kvalitu života těchto pacientů Barbo-
ry Řepové a kolektivu (Praha).

Program v přednáškových sálech byl doplněn výstavou, 
které se účastnilo celkem 29 fi rem působících v oblas-
ti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Novinky 
na trhu byly představeny i během sympozia a workshopu. 

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
OTORINOLARYNGOLOGIE 

A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP
1.–3. 6. 2016, Hotel Thermal, Karlovy Vary
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V rámci zahajovacího ceremoniálu byla vyhlášena Kutvir-
tova cena za nejlepší publikaci v ORL oboru za rok 2015. 

V kategorii do 35 let získal ocenění: 
D. Kalfeřt, M. Pešta, V. Kulda, O. Topolčan, A. Ryška, 
P. Čelakovský, J. Laco, M. Ludvíková
MicroRNA profi le in site-specifi c head and neck 
squamous cell cancer; Anticancer Research, 2015, 35 
(4), pp. 2455-2463, IF 1,862 

V kategorii nad 35 let byl oceněn: 
P. Praženica, L. O’Keeff  e, R. Holý
Dissection and identifi cation of parathyroid glands 
during thyroidectomy: Association with hypocalcemia; 
Head Neck-J Sci Spec. 2015; 37: 393–399, IF 2.641

V kategorii monografi e byl oceněn: 
J. Dršata, R. Havlík a kolektiv
Foniatrie – sluch; Havlíčkův Brod Tobiáš, 2015, s. 375, 
ISBN 978-80-7311-159-5

Kongres byl samozřejmě i společenskou událostí, čemuž 
nasvědčuje úspěšný společenský večer na hradě Loket, 
kterého se zúčastnilo přes 400 hostů. Na programu bylo 
kromě rautu také vystoupení dvou kapel – Flamingos se 
skvělou saxofonistkou Květou Teturovou a B.LUES, kte-
rá roztančila nádvoří hradu. Na závěr večera vystoupilo 
uskupení IGNIS s ohnivou show. 

Doprovodný program kongresu byl organizován formou 
exkurzí do Jan Becher Muzea a do sklárny Moser. Doufá-
me, že pro všechny účastníky byl kongres přínosný ne-
jen po stránce odborné, ale že dny strávené v Karlových 
Varech umožnily i neformální setkání s kolegy. Letošní 
kongres můžeme hodnotit jako velice úspěšný. Těšíme 
se na další setkání v následujících letech.

Prezidentem kongresu byl prim. MUDr. Radko Vichnar, 
předsedou vědeckého výboru doc. MUDr. Jaroslav Slíp-
ka, CSc. a členy vědeckého výboru prof. MUDr. Jan Betka, 
DrSc., FCMA a prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Organizaci za-
jistila společnost GUARANT International. 

Vzdělávací akce IPVZ 
v 2. pololetí r. 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlášení 
na vzdělávací akce IPVZ v 2. pololetí r. 2016:

Novinky v otochirurgii
21.–22. září 2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48080-kurz-novin-
ky-v-otochirurgii

Sonografi e hlavy a krku
18.–19. října 2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48079-kurz-sono-
grafi e-hlavy-a-krku-moderni-trendy

Septoplastika
16. listopadu 2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48082-kurz-septo-
plastika-soucasne-trendy
 
Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny 
ústní, hltanu a hrtanu
8.–9. prosince 2016
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/48081-kurz-
-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-
-ustni-hltanu-a-hrtanu
 
Jan Betka
Katedra otorinolaryngologie IPVZ
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. lékařská fakulta UK v Praze, FN v Motole

Plánované akce: kurzy a semináře 
na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN 
ve spolupráci s IPVZ

1/ kurz Neuromonitoring v ORL, neuromonitoring 
zvratného a lícního nervu 
7. října 2016 (8–15 hod.)
Místo konání : ÚVN Praha, pavilon A5, 3. patro
Maximální počet účastníků: 20
cena: 1 600 Kč
Informace na www.ipvz.cz
 
2/ kurz sonografi e
2.–3. prosince 2016
2. prosince (13–17 hod.), 3. prosince (8–15 hod.)
Místo konání: ÚVN Praha, pavilon A 5, 3. patro
Maximální počet účastníků: 16
Cena: 3 200 Kč
Informace na www.ipvz.cz

Pozvánky 
na odborné akce
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Plánované semináře na ORL klinice 
3. LF UK a ÚVN

1/ seminář tracheostomie pro sestry pilotní
21. října 2016
Místo konání: ÚVN Praha, pavilon F1, 1. patro
Maximální počet: 10
Informace na www.uvn.cz/tracheosestry
 
2/ seminář tracheostomie pro lékaře
25. listopadu 2016 (8–15 hod)
Místo konání: ÚVN Praha, pavilon F1, 1. patro
Maximální počet: 10
Informace na www.uvn.cz/tracheolekari

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

63. národní kongres slovenské 
společnosti pro otorinolaryngologii 
a chirurgii hlavy a krku
7.–9. září 2016, Humenné
http://www.orl2016.sk/

Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku, praktický nácvik šicích 
metod a technik
9. září 2016, Vzdělávací centrum Aesculap Akademie 
Hradec Králové
Online přihláška: www.aesculap-akademie.cz

ENT Update Europe 2016
1st European Update Congress 
in Ear, Nose & Throat Specialties
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!
(5 free entry tickets and 5 free entry tickets for members 
submitting an e-poster)

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

Thursday, September 8 2016

EXTRA! Pre-Congress Workshops 17:30

Friday, September 9 2016
Welcome (doors open and registration start at 8 am) 09:15
Rhinology
Werner Hosemann, Germany

09:30

Otology I - Middle Ear
Imre Gerlinger, Hungary

10:30

Speaker's Corner & Break 11:30
Otology II - Implantable Hearing Devices
Wolfgang Gstöttner, Austria

12:00

Head & Neck Surgery
Manuel Bernal-Sprekelsen, Spain

13:00

Speaker's Corner & Lunch Break 14:00
Thyroid
Ricard Simo, UK

15:00

Skull Base
Piero Nicolai, Italy

16:00

Speaker's Corner & Break 17:00
Paediatric ORL
John Russell, Ireland

17:30

Allergy & Immunology
Claus Bachert, Belgium

18:30

Speaker's Corner & Get-together 19:30

Saturday, September 10 2016
Interactive Case Discussions 08:30

Short Break 09:15
Facial Plastic Surgery
Abel Jan Tasman, Switzerland

09:30

Endoscopy & Imaging
Metin Önerci, Turkey

10:30

Speaker's Corner & Break 11:30
Salivary Glands & Facial Nerve
Heinrich Iro, Germany

12:00

Laryngology & Pharyngeal Disease
Hans Eckel, Austria

13:00

Speaker's Corner & Lunch Break - ePoster Awards 14:00
Voice Disorders & Phonosurgery
Marc Remacle, Luxembourg

14:45

OSAS & other Sleep-related Disorders
Nico de Vries, Netherlands

15:45

Speaker's Corner & End of Congress 16:45
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Preparační kurz chirurgie příušní 
žlázy
15.–16. září 2016, Olomouc
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
FN Olomouc a LF UP
I. P. Pavlova  6,  775  20, Tel. 588444186
alena.vyroubalová@fnol.cz

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. 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

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

Vážení kolegové, 

dovolte abych vás pozval na pražskou zastávku IFHNOS 
World Tour 5.–7. října 2016. 

IFHNOS (International Federation of Head and Neck 
Oncologic Societies) pořádá tyto globální edukační pro-
gramy od roku 2008 každé 2 roky (kromě 2014, kdy byl 
světový IFHNOS kongres v New Yorku) a letos máme po-
prvé příležitost přivítat tuto výjimečnou událost v České 
republice. 

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. 

Jsme hrdi na to, že se Praha stala jedinou zastávkou 
IFHNOS World Tour ve střední a západní Evropě a pova-
žujeme tuto akci za unikátní možnost seznámit se s ve-
doucími osobnostmi našeho oboru, poslechnout si jejich 
přednášky a zúčastnit se diskusí o klinických případech 
a obecných otázkách léčby nádorů hlavy a krku.

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

Těšíme se na setkání v říjnu 2016 v Praze

Jan Klozar
Předseda Onkologické sekce Společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Hostitel IFHNOS World Tour Prague 2016

XVI. kongres mladých 
otorinolaryngologů a 3. česká ORL 
akademie
12.–14. a 14.–15. října 2016, Rožnov pod Radhoštěm
www.mladiorl.cz a www.orlakademie.cz

Vážené kolegyně, milí kolegové,

přípravy na XVI. kongres mladých otorinolaryngolo-
gů (12.–14. října 2016) a 3. Českou ORL akademii 
(14.–15. října 2016) jsou v plném proudu a registrovat se 
lze na www.mladiorl.cz a www.orlakademie.cz. 

Formálně odlehčená a o to více přátelštější akce mladých 
otolaryngologů přinese novinku ve formě online přenosů 
z operačních sálů Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku Fakultní nemocnice v Ostravě. Také účastníky 
čeká společenský táborák, při němž jsou vítány kytary a další 
hudební nástroje. Kongres je určen otorinolaryngologům 
do 35 let, kteří mohou na kongresu aktivně vystoupit s před-
náškou nebo posterem, ostatní se mohou zúčastnit pasivně. 

Navazující vzdělávací akce 3. česká ORL akademie vychá-
zí z konceptu detailního představení 4 témat přednáše-
ných zkušenými lektory v rozsahu pokrývajícím atestač-
ní otázky. S potěšením oznamujeme, že letos se garance 
jednotlivých bloků ujali prof. Betka (Krční metastázy 
– blokové disekce), doc. Lejska (Sluch a jeho poruchy – 
základy audiologie), prof. Chrobok (Poruchy hlasu, 
fonochirurgie, funkční poruchy hrtanu) a prof. Komínek 
(Plastická chirurgie v ORL). Na akci jsou velmi vítáni také 
kolegové s atestací, kteří si chtějí doplnit a rozšířit své 
znalosti o přednášených tématech. Aktivní účast lékařů 
do 35 let bez atestace formou posteru výbor ČSORL-
CHHK ČLS JEP honoruje volným registračním poplatkem 
na ORL akademii v roce 2017. Účastníci obou akcí mají 
zlevněný registrační poplatek.

www.otorinolaryngologie.cz/sekce-onkologicka
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Věříme, že vás obě akce zaujmou a setkáme se na pod-
zim ve stínu boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Rade-
gasta v Rožnově pod Radhoštěm.

Michal Černý
Martin Formánek
Sekce mladých otorinolaryngologů

Interna tional symposium on HPV 
infection in head and neck cancer
3.–4. listopadu 2016, Lipsko
http://www.ukl.vcongress.de/hpv2016/home

22. Beskydský ORL den
4.–5. listopadu 2016, Ostravice
http://www.bos-congress.cz

Téma: Zduření na krku 

Vážení přátelé, 

dovolte, abych Vás pozval na tradiční pracovní setkání 
v Beskydech, které bude věnováno problematice zduření 
na krku – diagnostice i léčbě. 
Na setkání s Vámi se těší

Pavel Komínek

29. mezinárodní kurz endoskopické 
endonazální chirurgie
8.–11. listopadu 2016, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/akt

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 8.–11. listopadu 2016 pořádá Klinika otorino-
laryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN 
v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická 

sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP tradiční, již 29. mezinárodní kurz 
endoskopické endonazální chirurgie (včetně disekčního 
kurzu).

Těšíme se na Vaši účast

za organizátory
Jan Plzák

14. Česko-slovenský foniatrický 
kongres 2016 a XXVII. Celoštátne 
foniatrické dni Evy Sedláčkovej
1.–3. decembra 2016, Hotel ATRIUM, 
Nový Smokovec, Vysoké Tatry

Vážené kolegyne a kolegovia, 
milí českí a slovenskí priatelia!

Dovoľte mi, aby som Vás v mene foniatrickej sekcie SSO 
ako aj v mojom mene pozvala na 14. Česko-slovenský 
foniatrický kongres 2016 a XXVII. Celoštátne foniat-
rické dni Evy Sedláčkovej, v mene Prof. MUDr. Milana 
Profanta, CSc. Vás pozývame na Slovenský otologický 
deň 2016, ktoré sa budú konať v dňoch 1.–3. 12. 2016 
v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier. Česko-slovenský 
foniatrický kongres má svoju dlhoročnú tradíciu a patrí 
k najvý znamnejším udalostiam pre všetkých českých 
a slovenských foniatrov, na ktorých si môžeme odo-
vzdávať nielen odborné vedomosti a skúseností, ale aj 
stráviť príjemné chvíle v priateľskej atmosfére. Dostalo 
sa nám tej cti, aby sme tohtoročný foniatrický kongres 
2016 po viacerých rokoch usporiadali u nás na Sloven-
sku. 

Teším na na stretnutie a spoločne strávené dni.

Dagmar Volmutová

Prezident a organizátor kongresu: 
MUDr. Dagmar Volmutová, Bio - Chrom, s.r.o., 
Foniatrická a ORL ambulancia, Bratislava

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., Prednosta kliniky 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK, 
Univerzitná nemocnica Bratislava

Témy kongresu: 
Možnosti kompenzácie porúch sluch
Konzervatívne a chirurgické riešenia porúch hlasu
Vária

Ubytovanie: 
V hoteli Atrium, registrácia individuálna 
Email.: rezervacie@atriumhotel.sk
Do poznámky uviesť: 
účastníci foniatrického kongresu so zľavou
Platba v hoteli na mieste.

V krátkej dobe sprístupníme web stránku s informáciami 
a možnosťou prihlasovania sa na kongres.
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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.

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 spole-
čenských, 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 dě-
tem 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


