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Gratulujeme čestnému 
členovi IALP
Doc. MUDr. František Šram, CSc. se stal čestným čle-
nem IALP (The International Association of Logopedics 
and Phoniatrics). Docent Šram byl oceněn v průběhu 
30. světového kongresu IALP v Dublinu (Severní Irsko) 
v srpnu 2016 za celoživotní vynikající práci ve foniatrii, 
především v oblasti videokymografi e a za organizaci 
21. světového kongresu IALP v Praze.

Vedení ČSORLCHHK ČLS JEP panu docentu Šramovi 
srdečně gratuluje.

Viktor Chrobok 
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP 

Nová publikace
Schalek a kolektiv: 
Rinosinusitidy
MUDr. Petr Schalek, Ph.D., a kolektiv
Edice Aeskulap

Publikace si klade za cíl 
nabídnout ucelený pohled 
na problematiku rinosinu-
sitid od etiologie, patofy-
ziologie, diagnostiky až 
po jejich léčbu, na zákla-
dě současné úrovně po-
znání tohoto onemocnění 
a v souladu s poznatky 
medicíny založené na dů-
kazech. 

K zakoupení na www.kniha.cz/rinosinusitidy. 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí vydání ORL zpravodaje, ve kterém Vám kromě pozvánek na odborné akce 
přinášíme informace o podpoře vzdělávání mladých ORL lékařů. Podpora vzdělávání členů je jedním z hlavních 
cílů naší odborné společnosti, proto se snažíme možnosti této podpory neustále rozšiřovat. Aktuálně probíhá vy-
hodnocení žádostí o cestovní grant na zahraniční akce. Dále podporujeme aktivní účast na ORL akademii formou 
odpuštění registračního poplatku na následující ročník. Zároveň oceňujeme publikační činnost našich mladých ko-
legů udílením Kutvirtovy ceny, která je také spojena s fi nanční odměnou. Budeme rádi, pokud nám pomůžete šířit 
povědomí o těchto podporách mezi naše členy a motivovat Vaše mladé kolegy k hojné účasti.

z a ČSORLCHHK ČLS JEP

Viktor Chrobok
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP

1

Sdělení

http://www.kniha.cz/rinosinusitidy/


ORL 
zpravodaj3 Září

2016
Informace pro členy České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

2

15. česko-německé ORL dny

Na konci září proběhl již 15. ročník Česko-německých 
ORL dní, které jsou určeny především mladým ORL lé-
kařům a již tradičně jsou pořádány střídavě v České re-
publice a Německu. Tento rok kongres proběhl v repre-
zentativních prostorech lázeňského domu v Hammu pod 
vedením hlavního organizátora dr. Jürgena Abramse.

Kongresu se účastnilo 43 přednášejících jak z ČR, tak 
z Německa. Velmi pozitivní byla především nadpoloviční 
aktivní účast mladých lékařů z obou zemí. Hlavním té-
matem byla léčba onemocnění vedlejších dutin nosních 
a slzných cest a léčba onemocnění štítné žlázy a příštít-
ných tělísek. 

Program byl doplněn večerem v originálních prostorách 
budovy Glass Elephant a dále prohlídkou historického 
centra Münsteru.

Celý kongres tak přinesl především kvalitní teoretic-
ké přednášky, ale i příjemná setkání a navázání nových 
vztahů s kolegy ze sousedních zemí. Nezbývá než si přát, 
aby příští ročník pořádaný prim. MUDr. Karlem Slámou 
ve dnech 12.–13. 10. 2017 v Ústí nad Labem, byl stejně 
úspěšný jako ten letošní. 

Za pořadatele
Jaroslav Betka
Viktor Chrobok

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 na diskusích o klinických přípa-
dech 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 zvýhodně-
nou možnost účasti. Před registrací se, prosím, podívejte 
na stránky Onkologické sekce Společnosti otorinolaryn-
gologie 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

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí

Pozvánky 
na odborné akce

S 

 

                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

15th Czech – German ENT Days 
Kurhaus – Hamm (Westfalen) - Germany 

23rd-24th September 2016 

http://www.otorinolaryngologie.cz/sekce-onkologicka
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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,

rádi bychom Vás informovali, že je stále možné se re-
gistrovat na XVI. kongres mladých otorinolaryngologů 
(12.–14. října 2016) a 3. Českou ORL akademii 
(14.–15. října 2016) prostřednictvím on-line formuláře 
na stránkách www.mladiorl.cz a www.orlakademie.cz. 

Formálně odlehčená a přátelská akce mladých otorino-
laryngologů přinese novinku ve formě online přenosu 
z operačních sálů Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fa-
kultní nemocnice v Ostravě, která je pořadatelem obou 
akcí. 

Kongres mladých je určen mladým otorinolaryngologům 
do 35 let, kteří mohou na kongresu aktivně vystoupit 
s přednáškou nebo posterem, ostatní se mohou zúčast-
nit pasivně. Pro mnohé z Vás může být toto setkání prv-
ním setkáním se svými vrstevníky z jiných ORL pracovišť. 
Navazující vzdělávací 3. česká ORL akademie vychá-
zí z konceptu detailního představení čtyř témat, která 
přednáší zkušení lektoři v rozsahu pokrývajícím atestační 
otázky. 

Garance jednotlivých bloků se 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). 

ORL akademie se mohou zúčastnit ale i starší kolegové 
s atestací, mohou si tak doplnit a rozšířit své znalosti 
o přednášených tématech. 

Na setkání s Vámi v Rožnově se těší
Michal Černý
Martin Formánek 
Pavel Komínek 

Schůze České společnosti 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 
Královéhradeckého 
a Pardubického regionu
20. 10. 2016, Hradec Králové

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP, z.s., Klinika otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci 
Králové, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická 
nemocnice, Fakulta zdravotnických studií Univerzity 
Pardubice 

Vás zvou na
Schůzi České společnosti otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého 
a Pardubického regionu

Termín: 20. říjen 2016 15.00–17.30 h

Místo konání: přednášková místnost Stomatologické kli-
niky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Program: Záněty hltanu 
Kdo léčí akutní tonzilitidu? 
P. Gebouský
Současné indikace k tonzilektomii 
M. Černý, J. Vodička, J. Růžička
Méně známé indikace tonzilektomie z pohledu pediatra 
K. Mynářová, S. Skálová
Jak řešit krvácení po tonzilektomii?
L. Školoudík, P. Kordač, V. Chrobok
Peritonzilární absces – jaká je správná léčba? 
J. Krtičková, L. Školoudík
Hluboké krční záněty
P. Čelakovský, J. Mejzlík, J. Dědková, L. Tuček
Panelová diskuse
V. Chrobok
Záněty hltanu, představení monografi e
P. Komínek, V. Chrobok, J. Astl a kol.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu 
č. 16 ČLK a ohodnocena kredity

Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší

Viktor Chrobok – předseda
Pavel Komínek – vědecký sekretář
Petr Čelakovský, Jan Vodička – organizátoři
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Dítě s poruchou sluchu: 
Diagnostika a léčba
Postgraduální kurz
3.–4. listopadu, Horný Smokovec
www.amedi.sk 

22. Beskydský ORL den
4.–5. listopadu 2016, Ostravice
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

ORL Vincentka Fórum
10. listopadu 2016, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dosud proběhlých 15 ročníků ORL Fóra se setkávalo se 
značným zájmem účastníků. Po odstoupení hlavního 
partnera akce fi rmy GSK jsme byli postaveni před obtížné 
otázky, zda a případně jak v akci pokračovat.

Podařilo se vyjednat spolupráci se společností Vincentka 
a.s., proto Vás můžeme pozvat na tradiční přednáškové 
odpoledne 10. listopadu 2016 do pražského Radiopalá-
ce.

K účasti na akci je nutné se předem přihlásit – viz webové 
stránky.

Těšíme se na Vaši účast.
Za organizátory
Jan Betka

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 otorinola-
ryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Moto-
le, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická sekce 
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP tradiční, již 29. mezinárodní kurz endosko-
pické endonazální chirurgie (včetně disekčního kurzu). 

Těšíme se na Vaši účast.
Za organizátory
Jan Plzák

Otologický a otoneurologický kurz 
2017
23.–26. ledna 2017, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/otokurz-2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte, abychom Vás pozvali na pravidelný Otologický 
a otoneurologický kurz 2017, který se koná 23.–26. led-
na 2017 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku 1. LF UK a FN v Motole. Náplň kurzu se bude, 
obdobně jako v minulých letech, skládat z teoretických 
přednášek, včetně účasti zahraničního hosta, disekce 
spánkové kosti a přímých přenosů z operačních sálů.

Těšíme se na vaši účast.
Za organizátory
Jan Bouček

Salzburské lékařské semináře 
v roce 2017
http://www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové by Vás rád 
informoval o možnosti hlásit se na prestižní Salzburské 
lékařské semináře v roce 2017! Projekt Salzburg Se-
minars nabízí lékařům již od roku 1993 unikátní formu 
postgraduálního vzdělávání pod záštitou nadace The 
American Austrian Foundation. Na seminářích přednášejí 
špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit 
a zúčastňují se jich lékaři z více než 100 zemí.  Za Českou 
republiku se seminářů zúčastnilo již více než 900 lékařů 
z celého spektra medicínských oborů. Účast na seminá-
řích je zdarma, lékaři si hradí pouze cestovní náklady.

Uzávěrka přihlášek na první kolo seminářů 
je již 15. 10. 2016.

Seznam seminářů pro rok 2017 naleznete zde.
Přihlašování probíhá online na: http://aaf.bitmedia.cc/
(Uchazeč se může hlásit na dva různé semináře, vybrán 
může být na jeden.)

http://www.aaf-online.org/index.php/dates-topics-2017.html
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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
Asociační management pro ČSORLCHHK 
vykonává Association House společnosti 
GUARANT International, spol. s r. o.

Kontakt
Mgr. Barbora Císařová, asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo cisarova@associationhouse.cz 

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

https://www.facebook.com/otolaryngologie
https://twitter.com/otolaryngologie



