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Důležitá informace 
pro ambulantní 
otorinolaryngology  
a foniatry – nepřehlédněte
 
Vážení kolegové,

vyhláška o úhradách ambulantní péče na rok 2019  
obsahuje možnost 9% navýšení úhrady zdravotní péče 
na 1 unicitní rodné číslo. Oproti roku 2018, kdy naše 
úhrady víceméně stagnovaly s maximálním navýšením 
1,3%, se tedy jedná o poměrně významnou možnost 
zlepšení úhrad za naší práci.
 
Toto navýšení má však následující podmínky:
1. Doložení diplomu celoživotního vzdělávání platné-
ho k 1. 1. 2019
Diplom celoživotního vzdělávání musí být dokladován 
alespoň u 50 % lékařů dané ordinace.
 
2. Úprava ordinační doby
Celková ordinační doba je nejméně 30 hodin týdně. U chi-
rurgických oborů minimálně 24 hodin.

Hodnota bodu je navýšena, resp. koeficient je přiznán 
v dané odbornosti v případě, že poskytovatel ales-
poň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti má 
alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy 
do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začá-
tek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1 den 
v týdnu od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu 
do 18:00 hodin.

Tyto skutečnosti musí poskytovatel pojišťovnám doložit 
nejpozději do 31. 1. 2019, tak aby mohly být součástí 
dodatku smlouvy č. 2.

Na pozdější oznámení již nebude brán zřetel a koeficient 
navýšení úhrady již pojišťovny neuznají.
 
Jitka Vydrová
vedoucí sekce ambulantních specialistů ČSORLCHHK 
ČLS JEP a předsedkyně SAOF

Síť konzultačních pracovišť 
lékové alergie
Česká společnost alergie a klinické imunologie nabízí 
praktickou pomoc kolegům všech oborů formou konzul-
tace konkrétních pacientů. 

Seznam konzultačních pracovišť je k dispozici na webu 
http://www.csaki.cz/sit-pracovist.

Jan Kastner 

JSTE VY NEBO NĚKDO Z VAŠICH BLÍZKÝCH
PO OPERACI HRTANU - PO LARYNGEKTOMII?

CHYBÍ VÁM INFORMACE A RÁDI BYSTE SE DOZVĚDĚLI VÍCE?

ZDE JE

SPOLEK LARYNGEKTOMOVANÝCH ČR
 

ZDE ZÍSKÁTE MOŽNOST VZÁJEMNÉ VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ

DOZVÍTE SE JAK ZNOVU KOMUNIKOVAT

ZÍSKÁTE INFORMACE Z OBLASTI ZDRAVOTNÍ I SOCIÁLNÍ A MNOHO DALŠÍHO

Bližší informace naleznete na stránkách www.s-let.cz
Pište na e-mail: s-let@seznam.cz

Nebo volejte/sms: 602 434 500 nebo 608 325 335

Milé kolegyně, vážení kolegové,

děkuji vám za spolupráci v roce 2018. Těší mě, že v letošním roce se počet členů naší ČSORLCHHK ČLS JEP  
přehoupl přes magickou 1000.

Přeji vám, vašim rodinám a našim pacientům klidný advent, krásné svátky vánoční a pevné zdraví v celém příštím 
roce 2019.

Viktor Chrobok
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Kutvirtova cena 2018 – 
podmínky soutěže
Cena České společnosti otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci

Kategorie
• publikace v časopisech – první autor do 35 let  

(v době publikování práce)
• publikace v časopisech – první autor nad 35 let 

(v době publikování práce)
• monografie

 
Publikace, které je možné přihlásit
• původní práce publikované v domácích i zahraničních 

časopisech v r. 2018
• monografie publikované v r. 2018
 
Podmínky pro přihlášení do soutěže
• první autor práce nebo korespondující autor musí být 

řádným členem ČSORLCHHK ČLS JEP
• navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické 

verzi (PDF) na e-mailovou adresu vědeckého 
sekretáře společnosti (pavel.kominek@fno.cz) 
s průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce 
přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Termín podání přihlášek (uzávěrka)
• 30. duben 2019 (práce doručené po tomto termínu 

nebudou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen
• Bude upřesněno
 
První autoři všech přihlášených prací, kteří nezískají Kut-
virtovu cenu ORL společnosti, se stanou laureáty ceny 
(přehled těchto prací bude zveřejněn na www stránkách 
společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie)

Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie 2018 
– podmínky soutěže

Kategorie
• původní práce
• kazuistika

Práce do soutěže o nejlepší publikaci v časopise Otorino-
laryngologie a foniatrie (Prague) není třeba autory přihla-
šovat, do hodnocení budou automaticky zařazeny všech-
ny původní práce a kazuistiky publikované v roce 2017.
 
Vyhlášení cen
• Bude upřesněno

Pavel Komínek
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

5. Česká ORL akademie 2018
12.–13. října 2018, Mikulov

Ve dnech 12. a 13. října 2018 se v krásném prostředí 
jihomoravského Mikulova uskutečnila 5. Česká ORL 
akademie. Pořadatelem letošního ročníku byla Klinika 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny 
a LF MU v Brně. O tom, že tento vzdělávací projekt odbor-
né společnosti se těší vzrůstající oblibě nejen mezi mla-
dými lékaři, svědčí rekordní počet 185 účastníků, z nichž 
120 bylo rezidentů v atestační přípravě. 

Odborný program byl jako tradičně věnován čtyřem 
komplexně zpracovaným tematickým blokům v rozsahu 
doporučeném pro atestační zkoušku. Letošními prezen-
tovanými tématy byly: traumatologie a onemocnění jícnu 
(Gál, Šlapák), zánětlivé nemoci hltanu (Komínek, Astl), ná-
dory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy (Chro-
bok, Betka) a chirurgie štítné žlázy (Plzák, Betka). Nedíl-
nou součástí akademie byla i možnost aktivní prezentace 
mladých lékařů. Dvoukolovým výběrem bylo odbornou 
komisí vybráno 6 nejlepších prací, jejichž autoři byli oce-
něni (obr.) a vybrané příspěvky měli autoři možnost for-
mou krátkého ústního sdělení prezentovat před ostatní-
mi účastníky akademie. I přes nabitý odborný program si 
všichni účastníci v příjemné atmosféře užili společenský 
večer při sklence moravského vína a za doprovodu cim-
bálové muziky a reprodukované hudby.

Letošní ročník ORL akademie završil první pětiletý výuko-
vý cyklus předatestační přípravy. Průběh dosavadních 
ročníků jednoznačně prokázal, že filozofie akademie 
nabízející komplexní a systematický přehled stěžejních 
tematických okruhů ORL oboru prezentovaných nejzku-
šenějšími odborníky, má své pevné místo v kalendáři od-
borných akcí a to nejen pro lékaře v předatestační přípra-
vě. Za brněnskou kliniku jsme velmi rádi, že jsme mohli 
přispět k tomuto úspěšnému projektu.
 
Miroslav Veselý
prezident kongresu
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

Břetislav Gál
garant kongresu
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku LF a FN u sv. Anny v Brně

ČESKÁ 
ORL AKADEMIE

12.–13. 10. 2018
Hotel Galant, Mikulov

www.orlakademie.cz

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí

https://www.orlakademie.cz/
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Kurz IPVZ – Sonografie  
hlavy a krku
16. – 17. října 2018, Praha

Ve dnech 16.–17. 10. 2018 pořádala Klinika otorinolaryn-
gologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, 
Katedra otorinolaryngologie IPVZ pravidelný kurz věno-
vaný sonografii v oblasti hlavy a krku. Kurzu se účastnilo 
osm lékařů, převážně z oboru ORL a jedné kolegyně z od-
dělení zobrazovacích metod.

Tak jako již při předchozím kurzu lze konstatovat, že 
všichni účastníci již měli vlastní zkušenost se sonografií 
v ORL a to je příznivou známkou zavádění této metody 
do oboru. Zároveň i vlastní kurz byl obohacen o možnost 
konzultace vlastních zkušeností a více se posunul k hod-
nocení klinických nálezů.

Kurz je standardně rozdělen do dvou dnů, účastníci v úvo-
du každého dne absolvovali teoretické přednášky o mož-
nosti využití sonografie v ORL oboru a jejího přínosu při 
stanovení správné diagnózy příslušných onemocnění.

Poté se účastnili praktické demonstrace pacientů s kon-
krétními patologickými nálezy. První den byl věnován 
především problematice slinných žláz, následující den 
sonografii štítné žlázy a ostatní ORL problematice, včetně 
praktické demonstrace punkční biopsie.

V závěru obou dnů měli účastníci možnost sami si vy-
zkoušet sonografické vyšetření hlavy a krku.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz 
a těšíme se při další setkání.

Za kolektiv lékařů věnujících se sonografii hlavy a krku 
ORL kliniky 1. LF UK Praha
Petr Laštůvka

Schůze České společnosti 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČLS 
JEP Královéhradeckého 
a Pardubického regionu
18. října 2018, Hradec Králové
 
Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého 
a Pardubického regionu proběhlo dne 18. 10. 2018 v Hrad-
ci Králové. Akce se konala pod záštitou České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, hlav-
ními organizátory byly královéhradecká a pardubická ORL 
klinika. Partnery semináře byly firmy Radix a Žemlička.

Vlastnímu odbornému programu předcházelo blaho-
přání profesoru Pavlu Komínkovi k významnému život-
nímu jubileu. Součástí odborného programu byla také 
přednáška firmy „Zdravel“ na téma přenosy a sdílení dat 
ve zdravotnictví. Hlavním tématem vlastního odborného 
programu byla problematika pokročilých karcinomů hr-
tanu. Jednotlivé přednášky byly již tradičně koncipovány 
jako odpověď na otázku: co požadovat a co lze očekávat 
v diagnostice a léčbě karcinomů hrtanu ve stádiu T3 a T4 
od jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice 
a komplexní léčbě laryngeálních karcinomů. Přednášející 
proto byli nejen otorinolaryngologové, ale také patologo-
vé, rentgenologové, onkologové, rehabilitační pracovníci, 
foniatři a logopedi. Postupně zazněly následující příspěv-
ky: Co lze očekávat od: ORL lékaře na ambulanci (Černý, 
Školoudík), TNM klasifikace (Chrobok), rentgenologa 
(Dědková), patologa (Laco), pacienta (Vodička), chirurga – 
otolaryngologa (Čelakovský), onkologa (Hodek), paliativní 
péče (Filip), polykacího týmu (Černý), rehabilitačního léka-
ře (Vaňásková), rehabilitace hlasu (Dršata, Kocábková). 

Komplexní problematika diagnostiky, chirurgické a onko-
logické léčby a také rehabilitační péče byla demonstrová-
na na kazuistických sděleních v panelové diskusi (Chro-
bok, Čelakovský, Šatanková, Černý). Přínosem k bohaté 
diskusi byla aktivní účast laryngektomované pacientky 
a demonstrace ukázek náhradních hlasových mechani-
zmů u chirurgicky léčených nemocných.

Na závěr semináře byli účastníci seznámeni se opětov-
ným zahájením činnosti „Spolku laryngektomovaných ČR“ 
(www.s-let.cz).
 
Petr Čelakovský, Viktor Chrobok

Gratulace prof. Komínkovi

http://www.s-let.cz/
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17. ročník Česko-německých 
ORL dní
19.–20. října 2018, Brandenburg an der Havel

Ve dnech 19.–20. října 2018 proběhl 17. ročník Česko-
-německých ORL dní, odborné akce určené především 
mladým ORL lékařům, která si klade si za cíl výměnu od-
borných znalostí z oboru otorinolaryngologie i navázání 
nových kontaktů a prohlubování přátelství obou souse-
dících zemí.

Letos byl kongres pořádán v prostorách Medicinische 
Hochschule Brandenburg an der Havel pod záštitou paní 
primářky dr. Birgit Didcuitneit-Sandhop.

Program byl rozdělen do tematických bloků onkologie 
a otologie, které byly hlavními tématy letošního ročníku, 
zbylé přednášky byly zařazeny do sekce varia. Odborný 
program doplnil společenský večer s komentovanou pro-
hlídkou starého města. 

Celý kongres přinesl nejen kvalitní teoretické přednášky, 
ale především příjemná setkání a navázání nových vztahů 
s kolegy ze sousedních zemí. Mnozí z mladých lékařů zde 
měli první příležitost k prezentaci v cizím jazyce a všichni 
si vedli velmi dobře. Cenu pro nejlepší prezentaci do 35 
let – účast na otochirurgickém či laryngologickém kurzu 
– si odnesly mladé lékařky dr. Holdys (HNO Klinik Bran-
denburg) a dr. Slavíčková (ORL klinika FN Olomouc).

Příští ročník Česko-německých ORL dní se bude konat 
na podzim 2019 pod záštitou Kliniky ORL a chirurgie hla-
vy a krku Nemocnice Pardubice.

Za pořadatele
Jaroslav Betka

V. demonstrační kurz 
Plastiky boltců
25.–26. října 2018, Svitavy

Ve dnech 25.–26. října 2018 proběhl ve Svitavách  
V. demonstrační kurz Plastiky boltců. Kurz pořáda-
lo Svitavské ORL oddělení ve spolupráci s ORL klinikou 
Pardubické nemocnice, dětskou ORL klinikou v Brně 
a oddělením dětské plastické chirurgie LF MU a FN 
Brno. Lektory kurzu byli prim. MUDr. Jitka Vokurková, 
Ph.D., prim. MUDr. Josef Machač, MUDr. Roman Michá-
lek a za pořádající oddělení MUDr. Jaroslav Malý a prim. 
MUDr. Libor Sychra. Akce se zúčastnilo celkem 23 lékařů 
z celé ČR a ze Slovenska. Formou videokonference měli 
možnost shlédnout celkem 5 operací odstátých ušních 
boltců u dětí. Mimo to zaznělo 7 přednášek na toto téma. 
Účastníci se seznámili s anatomií a embryonálním vývo-
jem ušního boltce, s korekcí odstátých boltců z pohledu 
plastického chirurga, s pooperačním ošetřováním, s řeše-
ním pooperačních keloidních jizev a s různými operační-
mi technikami odstátých boltců. Pozvaní lektoři pak uká-
zali jednotlivé techniky při operaci a účastníci kurzu měli 
možnost v průběhu operace diskutovat přímo s operaté-
ry. Kosmetické výsledky po půl roce budou účastníkům 
kurzu prezentovány srovnáním předoperační a poope-
rační fotodokumentace.

Operační kurz měl ze strany účastníků dobrý ohlas, a pro-
to plánujeme další kurz na 24.-25. října 2019.
 
Libor Sychra
oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
NPK, a.s., Svitavská nemocnice.
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Kurz IPVZ – Diagnostika 
a management nádorových 
onemocnění slinných žláz
30. října 2018, Praha

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, 
uspořádala dne 30. 10. 2018 kurz zaměřený na proble-
matiku diagnostiky a léčby nádorových onemocnění 
slinných žláz. Pod vedením lektorů as. MUDr. M. Zábrod-
ského a as. MUDr. M. Kuchaře byly probrány podrobně 
základy fyziologie a anatomie slinných žláz s přihlédnu-
tím k jejich praktickému uplatnění v chirurgii. Velká část 
témat byla věnována diagnostickému algoritmu, kde byl 
velký důraz kladen na možnosti ultrazvukové diagnosti-
ky slinných žláz, zejména v kombinaci s možnostmi cy-
tologické analýzy. Cytologická diagnostika je základním 
stavebním kamenem diagnostického stromu, byly pre-
zentovány současné poznatky včetně představení tzv. 
Milánského cytologického protokolu. V poslední části 
kurzu byla představena technika extrakapsulární exstir-
pace benigních nádorů a možnosti neuromonitorace líc-
ního nervu.

Kromě otorinolaryngologů se kurzu účastnil také kolega 
z oddělení stomatochirurgie. Jsme velmi rádi, že můžeme 
sdílet znalosti s kolegy z oborů, se kterými má naše spe-
cializace přesah. V příštích letech bychom se rádi zaměřili 
na speciálnější problematiku imunosialadenitid a také 
znovu na obstrukční onemocnění vývodného systému 
slinných žláz.

Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se 
na další setkání. 

Za lektory
Michal Zábrodský

XXIV. Beskydský ORL den 
“První pomoc“
2.–3. listopadu 2018, Ostravice 

24. ročník pravidelné nadregionální akce pořádaný Klini-
kou ORL a chirurgie hlavy a krku se tradičně konal v krás-
ném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. 
Semináře, který patří mezi největší akce u nás, se zúčast-
nilo 245 účastníků.

Odborný program probíhal formou panelu, jehož členy 
byli P. Komínek (ORL FN Ostrava), V. Chrobok (ORL Hra-
dec Králové), R. Gřegoř (ředitel Záchranné služby MS kra-
je), K. Zeleník (ORL Ostrava) a právník J. Janouch (advo-
kát, FN Hradec Králové).

Hlavním přednášejícím byl R. Gřegoř, který posluchače 
seznámil s nejnovějšími postupy při laické i rozšířené prv-
ní pomoci. Při první pomoci hraje zásadní roli čas. Zásadní 
je telefonicky kontaktovat ještě před vlastní resuscitací 
záchrannou službu – doporučil volat na tel. číslo 155, 
nikoliv číslo 112 (centrální dispečink), odkud je volající 

teprve přepojován na č. 155. Může tak dojít ke zbytečné 
časové prodlevě. Vysvětlil a názorně předvedl způsob 
komunikace s pacientem v bezvědomí a další potřebné 
kroky. Stav dýchání se hodnotí výhradně podle pohy-
bů hrudníku (nikoliv tedy zrcátkem či jinými manévry), 
hmatat puls se vůbec laikům nedoporučuje. Zásadní při 
prvním pomoci je zajištění cirkulace krve pomocí srdeční 
masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2 (30 masáží 
srdce a 2 vdechy). Byl zdůrazněn význam telefonní apli-
kace Záchranka, kterou by měl mít nainstalovánu každý. 
Aplikace umožňuje velmi efektivní komunikaci s volajícím, 
jeho lokalizaci a poskytnutí celé řady dalších informací.

Zajímavé byly informace o dělení pomoci – neodkladná, 
akutní a další, které prezentoval J. Janouch. Pohled právní-
ka ukázal, že povědomí zdravotníků na své povinnosti není 
vždy dostatečný a právní povědomí by mělo být lepší.

Seminář vhodně doplňovaly kazuistiky z ORL oblasti, kte-
ré vedly k diskusi o způsobu zajištění krvácejícího paci-
enta (s epistaxí nebo po tonzilektomii) během převodu 
do nemocnice ale i o tom, na kterém místě v nemocnici by 
takový pacient měl být ošetřen.

Velkou pozornost vyvolalo i sdělení R. Gřegoře o způsobu 
třídění raněných při hromadných neštěstích (např. srážka 
vlaků, tramvají apod.).

Seminář se konal k příležitosti životního jubilea P. Ko-
mínka. Laudatio prof. Chroboka představovalo v tom-
to smyslu vrchol semináře – byla shrnuta životní pouť 
oslavence, vypíchnuta jeho spolupráce s prof. Chrobo-
kem a jejich „KOCHRova výzkumného centra“ (KOmí-
nek, CHRobok). Na závěr vystoupení byla prezentována 
novinka – KOCHRovo ORL kvarteto, vydané nakladatel-
stvím Tobiáš.

Pořadatelům se podařilo udržet dobrou úroveň této krát-
ké ale velmi intenzivní akce a to jak v odborné části, tak 
i části společenské. Organizátoři se těší na XXV. Beskyd-
ský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu – 
prvním víkendu v listopadu, tj. ve dnech 1.–2. 11. 2019. 
Tématem tohoto jubilejního ročníku bude „Stárnoucí oto-
rinolaryngolog“. 

Pavel Komínek 

XXIV. Beskydský ORL den – R. Gřegoř vysvětluje zásady 
první pomoci
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XXIV. Beskydský ORL den – posluchači

31. mezinárodní kurz 
endoskopické endonazální 
chirurgie
6.–9. listopadu 2018, Klinika otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha
 
První dva dny kurzu byly věnovány základní problema-
tice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické 
přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie 
a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace 
FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřo-
vání, výkonů na dolní skořepě, komplikací, atd. Živé pře-
nosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky 
supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidoto-
mie, frontální sinotomie, atd. Instruktážní kurzy se zamě-
řily na problematiku praktického nácviku použití různých 
typů shaverů a demonstraci různých navigačních systé-
mů (optických i elektromagnetických).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endo-
skopické endonazální chirurgii. Součástí prvního dne 
pokročilé části kurzu bylo v odpoledních hodinách 18. 
ORL Vincentka Fórum, v rámci něhož zazněla přednáš-
ka o současném stavu řešení patologií čelní dutiny. Dále 
v rámci kurzu zazněly přednášky o endoskopické chirur-
gii benigních nádorů (o invertovaném papilomu, juvenil-
ním angiofibromu), maligních nádorů, operativě rinobaze 
včetně f. pterygopalatina, f. infratemporalis, očnice, atd. 
Průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z ope-
račního sálu byly přenášeny operace choanální atrezie, 
revizní operace pro polypózu a resekce meningoencefa-
lokély s plastikou rinobaze. Některé z operací byly vedeny 
s využitím navigačních přístrojů.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou 
běhů pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli 
prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endona-
zálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační po-
stupy. I letos byla opět kapacita preparačního kurzu zcela 
naplněna.

Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 30 lékařů z České 
republiky a Slovenska, 18 se podílelo na preparačním 
kurzu na kadaveru.

31. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirur-
gie nabídl účastníkům unikátní odborný program umož-
ňující načerpat značné množství teoretických i praktic-
kých poznatků a zkušeností skloubením teoretických 
přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, ži-
vých přenosů z operačního sálu a vlastního nácviku práce 
s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 5.–8. listopa-
du 2019.
 
Za pořadatele
Jan Plzák

FESS kurz preparace

18. ORL Vincentka Fórum
8. listopadu 2018, Konferenční centrum City, Praha

V novém prostředí Konferenčního centra City se sešlo 
150 účastníků při příležitosti konání tradiční akce, letos 
18. ročníku ORL Vincentka Fóra.

Po úvodním sdělení ředitele společnosti Vincentka 
ing. Ladislava Šumšala věnovaném dvacetiletému výročí 
Nové Vincentky zazněly odborné přednášky: Prof. Jan Pl-
zák – Čelní dutiny, dr. Jaroslav Betka – Poruchy dýchání 
ve spánku a dr. Zdeněk Čada – Vestibulární migréna.

Za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák

ORL Vincentka 2018
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Setkání členů Spolku 
laryngektomovaných ČR 
(S-LET)
22. listopadu 2018, Hradec Králové

Na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
v Hradci Králové proběhlo dne 22. 11. 2018 první setká-
ní členů Spolku laryngektomovaných ČR (S-LET). Mezi 
účastníky se sešli nejen pacienti po totální laryngektomii, 
ale také jejich rodinní příslušníci a příznivci. Potěšitelná 
byla účast odborníků z řad lékařů ORL kliniky a klinických 
logopedů.

Setkání zahájil prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc, Ph.D., 
který názornou a srozumitelnou formou pojednal o laryn-
gektomiích, jejích zdravotních důsledcích a možnostech 
náhradních hlasových mechanismů.

Paní Ivana Procházková, zástupkyně firmy Medial, pre-
zentovala tracheostomické kanyly a další pomůcky, např. 
možnosti krytí, dezinfekce, umělé nosy, ochranné šátky 
a další.

Mgr. Eva Kocábková a Karel Tejkl, jedni za zakladatelů 
spolku, hovořili o důvodech vzniku spolku (jako pokračo-
vatele zaniklého Klubu laryngektomovaných) a nastínili 
cíle a plány spolku do budoucna.

V diskusi odpovídali na dotazy účastníků nejen prof. Chro-
bok, ale i MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. a MUDr. Petr Kordač, 
také došlo na vzájemnou výměnu zkušeností mezi paci-
enty.

Ze setkání vyplynuly inspirativní podněty pro další čin-
nost spolku. O jeho plánovaných akcích budou členové 
informováni ve Zpravodaji S-LETu” a pro ostatní zájemce 
budou informace dostupné na stránkách www.jicnovy-
hlas.cz a www.s-let.cz. 

Eva Kocábková 

Kurz IPVZ Septoplastika – 
současné trendy
22. listopadu 2018, Praha

Dne 22. 11. 2018 proběhl na Klinice otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře 
otorinolaryngologie IPVZ již tradiční kurz věnovaný pro-
blematice chirurgie nosního septa.

Přednášejícími byli vedoucí kurzu as. MUDr. Miloš Tau-
dy, prim. MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Bet-
ka, Ph.D. a as. MUDr. Vít Kratochvil. Účastníci vyslechli 
přednášky věnované anatomii dutiny nosní a nosního 
septa, možnostem vyšetření nosní neprůchodnosti, 
indikacím k provedení septoplastiky, podrobně byly 
prezentovány moderní chirurgické techniky i pooperační 
péče.

V druhé části kurzu operatéři předávali své zkušenosti se 
septoplastikou v rámci live surgery přímo na operačním 
sále pomocí videoendoskopie. Kurz byl jako v minulých 
letech plně obsazen, tři frekventanti přijeli ze Slovenska.
Věříme, že tento kurz přispěl k prohloubení znalostí a do-
vedností zúčastněných otorinolaryngologů a těšíme se 
na další setkání s kolegy opět na podzim 2019.

Za lektory
Miloš Taudy

http://www.jicnovyhlas.cz/
http://www.jicnovyhlas.cz/
http://www.s-let.cz/
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Kurz IPVZ Narrow band 
imaging v diagnostice nádorů 
hrtanu a orofaryngu
29.–30. listopadu 2018, Praha

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ 
uspořádala ve dnech 29.–30. 10. 2018 kurz zaměřený 
na problematiku pokročilé optické diagnostiky nádo-
rových lézí a jejich prekurzorů pomocí úzkopásmového 
zobrazení. 

Pod vedením lektorů as. MUDr. M. Zábrodského a as. 
MUDr. P. Lukeše, PhD., byly probrány principy zpracování 
obrazu u NBI technologie, dále ukázky patologických sta-
vů. V druhé části prvního dne pak frekventanti asistovali 
vyšetřování pacientů, dispenzarizovaných pro slizniční 
patologie v oblasti horních cest dýchacích a polykacích. 
Druhý den byl pak věnován praktickému využití NBI tech-
nologie intraoperačně.

Prakticky plná účast svědčí o zájmu ORL obce o nové 
technologie a také o rozšíření NBI zobrazení do ambu-
lantních praxí a nemocnic. Děkujeme všem účastníkům 
za aktivní účast a těšíme se na další setkání. 

Za lektory
Michal Zábrodský

58. Otologický den
6. prosince 2018, Ústí nad Labem
http://www.kzcr.eu/konference/otologie2018/

Dne 6. prosince 2018 se uskutečnil 58. Otologický den 
v Ústí nad Labem.

Otologický den pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ve spo-
lupráci s Klinikou ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol 
a Otologickou sekcí České společnosti otorinolaryngolo-
gie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Akce se konala v historických prostorách výletního zá-
mečku Větruše.

Před zahájením odborného programu byl oceněn za svou 
celoživotní činnost v oboru Čestnou medailí ORL společ-
nosti a ČLS JEP pan doktor Zdeněk Voldřich.

Odborný program byl rozdělen do tří bloků. Blok I – Novin-
ky v diagnostice a léčbě chronického středoušního zánětu, 
Blok II – Kochleární implantace a Blok III – Volná sdělení.

První dva bloky byly organizovány formou panelů a po-
slední formou samostatných sdělení. Panelisté bloku I pod 
vedením profesora Chroboka diskutovali a prezentovali 
otázky týkající se etiopatogeneze cholesteatomu ( definice, 
typy), jeho četnosti, vyšetření – audiologie, RTG zobrazení 
(CT/ MR DWI), histologie, nové klasifikace stagingu cho-
lesteatomu – STAM, filozofii léčby sanace a rekonstrukce 
cholesteatomu s její novou klasifikací SAMEO ATO.

Panelisté Bloku II pod vedením přednosty Skřivana prezen-
tovali komplexní pohled na problematiku kochleární implan-
tace a její posun za posledních 10–15 let v České republice. 
Shodli se na faktu, že kochleární implantace se stala stan-
dardním výkonem v ČR s dobrou dostupností, při splnění 
daných kritérií a odhadu očekávaného přínosu. Ve shodě 
s přítomnými foniatry bylo konstatováno, že stále existují-
cí rezervy v dostupnosti binaurální implantace u dospělých 
neslyšících, v dostupnosti informací o kochleární implantaci 
ve veřejných médiích a v komunitě neslyšících. 

Blok III pod vedením docenta Chovance byl složen z jed-
notlivých odborných sdělení.

V rámci třetího bloku profesor Chrobok prezentoval sys-
tém screeningu sluchu u novorozenců a předškolních 
dětí v ČR, s ustanovením krajských koordinátorů scree-
ningu na úrovni ORL a foniatrie.

Témata volných sdělení se týkala léčby a pooperačního 
sledování pacientů s vestibulárním schwannomem, oto-
sklerozy – využití diodového laseru, stapedotomie s vyu-
žitím klipovacích pistonů, endoskopie- využití studeného 
světla při ušních operacích, řešení petrozní apicitis a otá-
zek diagnostiky a léčby maligní externí otitidy.

Čestnými hosty kongresu byli němečtí kolegové 
Dr. Jürgen Abrams z Hammu a Ing. Matthias Hey z Kielu 
a prof. Syka z Ústavu experimentální medicíny AV resp. 
s přednáškami Traumatic perforation of the tympanic 
membrane, Is there anything to do? a Modiolus hugging 
intracochlear electrodes – localisation and audiometric 
characterisation a Stárnutí sluchu.

Akce splnila účel jak po odborné tak společenské stránce.

Karel Sláma

http://www.kzcr.eu/konference/otologie2018/
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8. světový den polykání
12. prosinec 2018, Hradec Králové 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
a řada dalších pracovišť v České repub-
lice připravily 12. prosince Den ote-
vřených dveří v Poradně pro poruchy 
polykání. Akce se konala k příležitosti 
8. světového dne polykání (8th World 
Swallowing Day).

Vyšetření bylo určené pro všechny, kteří mají potíže s po-
lykáním, při jídle nebo pití je trápí kašel, necíleně hubnou, 
případně mají při polykání bolesti. U většiny pacientů se 
jednalo o běžné ORL diagnózy vyřešené ve všeobecné 
ambulanci, část pacientů byla k podrobnějšímu vyšetření 
objednána do specializované Poradny pro poruchy poly-
kání k další diagnostice.

Cílem 8. světového dne polykání je zvýšit mezi zdra-
votnickými pracovníky i mezi veřejností informovanost 
o normálním polykání a o poruchách polykání, jejich pří-
činách, možnosti časné diagnostiky, komplikacích a man-
agementu poruch polykání. Seznam center zabývajících 
se komplexní diagnostikou a terapií poruch polykání se 
tvoří na webových stránkách www.dysfagie.cz a je možno 
se k němu připojit.
 
Michal Černý
Viktor Chrobok

Schůze České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP 
Královéhradeckého  
a Pardubického regionu 
17. ledna 2019, Hradec Králové

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
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., Pardubické 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: 17. leden 2019 15.00 – 17.30 h
Místo konání: Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Program:  
„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě 

nádorů nosní dutiny a paranazálních dutin od …“
L. Školoudík, J. Šatanková: … ORL lékaře na ambulanci

J. Mejzlík, M. Černý: … pacienta
J. Dědková, J. Kopřiva: … rentgenologa

J. Laco, A. Ryška: … patologa
J. Vodička, K. Pokorný: … vyšetření čichu

V. Chrobok, P. Kordač, J. Růžička: … TNM klasifikace
P. Čelakovský, J. Mejzlík: … ORL lékaře chirurga 

A. Fibír: … plastického chirurga
N. Jirásková: … očního lékaře

L. Vavříčková, R. Slezák: … protetika
M. Vošmik, M. Hodek: … onkologa

V. Chrobok, P. Čelakovský: Kazuistiky, panelová diskuse

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší

Partneři semináře: 

            Viktor Chrobok                   Pavel Komínek
předseda                   vědecký sekretář

                Petr Čelakovský, Jan Vodička                     
      organizátoři

Temporal bone course – Prague 2019
21.–24. ledna 2019, Praha 
http://temporalbonecourse.cz/

Vážení kolegové,
 
dovolte, abych vás pozval na Temporal bone course – 
Prague 2019, který se koná 21.–24. ledna 2019 na Kli-
nice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK 
a FN v Motole.

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

http://www.dysfagie.cz/
https://drive.google.com/file/d/1-mzSrV5kS_rYCFHX1YzRV5SXxKxNwfdC/view
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Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek, 
živých přenosů z operačních sálů, disekce spánkové kos-
ti a implantací na modelech. Akce bude probíhat v ang-
ličtině, za účasti dvou významných zahraničních hostů, 
prof. Ronalda Penningse z Radbound University z Nijme-
genu a prof. Neila Donnellyho z Cambridge University.

Podrobné informace a přihlášení je možné na: 
http://temporalbonecourse.cz/

Těšíme se na vaši účast

Za organizátory
Jan Bouček

VII. Brněnský ORL den
8. února 2019, Brno
www.symma.cz/orl 

XIII. demonstrační kurz Sanační 
a rekonstrukční chirurgie středního 
ucha
21.–22. března 2019, Svitavy
www.svitavy.nempk.cz

Ve dnech 21.–22. března 2019 proběhne ve Svitavské 
nemocnici XIII. demonstrační kurz Sanační a rekonstrukč-
ní chirurgie středního ucha. Kurz pořádá oddělení ORL 
a chirurgie hlavy a krku Svitavské nemocnice ve spolupráci 
s ORL klinikou Pardubické nemocnice, ORL klinikou v Hrad-
ci Králové, dětskou ORL klinikou v Brně, dětskou ORL klini-
kou 2. LF UK a FN Motol Praha a ORL klinikou v Olomouci.

Kurz je určen pro všechny ORL lékaře zajímající se o pro-
blematiku chronického středoušního zánětu, včetně am-
bulantních lékařů. Kapacita kurzu je omezena.
 
Libor Sychra
oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
NPK, a.s., Svitavská nemocnice.

Workshop – chirurgie nosu a PND 
(live surgery)
8.–9. dubna 2019, Ostrava
www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hla-
vy-a-krku/odborne-seminare

Vážení přátelé,
 
dovolte, abych vás pozval k účasti na mezinárodním 
workshopu chirurgie nosu. Kromě praktických před-
nášek, živých přenosů z operačních sálů bude značný 
prostor věnován diskuzím ke kontroverzním i méně kon-
troverzním tématům. Workshopu se zúčastní významní 
zahraniční i domácí přednášející.
 
Na setkání s vámi se těší
Pavel Komínek

9. mezioborové sympozium – 
Komplexní vyšetření u náhlých 
a neodkladných ORL stavů 
v ambulantní i klinické praxi –  
akutní stavy v otologii
12.–13. dubna 2019, Učebny Psychiatrické kliniky, 
FN Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz

III. česko – slovenský rinologický 
kongres
25.–26. dubna 2019, Clarion Congress Hotel  
České Budějovice
www.orldny2019.cz 

Moderní pohled na léčbu chronické rinosinusitidy. Jak 
řeší rinolog úskalí septorinoplastik? Dětská rinologie – 
jsou rozdíly ve srovnání s dospělou? Nádory paranazál-
ních dutin, baze lební … přístup rinologa.

Mezinárodní kongres se koná za účasti předních odbor-
níků, kteří formou přednášek, diskuzí, kulatých stolů bu-
dou diskutovat současné pohledy na rinologickou proble-
matiku.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu 
ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity.
 
Na vaši účast se těší

Milan Svoboda
vedoucí rinologické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP
s kolektivem Oddělení ORLCHHK Nemocnice  
České Budějovice a.s.

http://temporalbonecourse.cz/
http://www.symma.cz/orl
http://symma.cz/orl/
http://www.svitavy.nempk.cz/
https://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
http://sympozium.orlfnhk.cz/
http://www.orldny2019.cz
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Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku
13. června 2019, Hradec Králové

Více informací zde
Přihláška zde

5. evropský ORL kongres – 
5th Congress of European 
Otorinolaryngology – Head  
and Neck Surgery
29. června – 3. července 2019, Brusel
www.ceorlhns2019.org 

ORL akademie 2019
4.–5. října 2019, Hradec Králové
www.orlakademie.cz

ČESKÁ 
ORL AKADEMIE

4.–5. 10. 2019
Hradec Králové

www.orlakademie.cz

Akce připravované Klinikou ORL  
1. LF UK a FN v Motole,  
Katedrou IPVZ

Kurz – Laryngologie
8. března 2019
Laryngologické aspekty infekce virem lidské papilomató-
zy. Diagnostické a terapeutické možnosti, indikace k chi-
rurgické léčbě. Teoretické přednášky a praktické ukázky 
chirurgického ošetření.
Více informací zde

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace  
u pacientů s dysfagií
14. března 2019
Rehabilitace u pacientů po ORL výkonech a s neurologic-
kým onemocněním.
Více informací zde

Kurz – Sonografie hlavy a krku
2.–3. dubna 2019
Využití sonografie v diagnostice hlavy a krku, zejména 
rezistence na krku (štítná žláza, krční uzliny, cysty, nádo-
ry atd.), slinné žlázy. Sonografie a punkce tenkou jehlou, 
metody, klinické diagnózy, léčba.
Více informací zde

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě 
obstrukčního syndromu spánkové apnoe
5. dubna 2019
Problematika diagnostiky, konzervativní i chirurgické léčby 
OSAS. Teoretické přednášky, ukázky operačních postupů.
Více informací zde

Kurz – Chirurgie štítné žlázy
20. května 2019
Chirurgie štítné žlázy – chirurgická anatomie, operační 
technika, minimálně invazivní přístupy, nové technologie, 
neuromonitoring.
Více informací zde

Kurz – Onkologie hlavy a krku
21. května 2019
Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku.
Více informací zde

https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=247371&evdate=247373
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/13CbFhw_7j4AFyQX3FPIiwVpOcDCqYveC
https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=247371&evdate=247373
http://www.ceorlhns2019.org
http://www.orlakademie.cz
www.orlakademie.cz
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52184-kurz-laryngologie
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52195-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52202-kurz-sonografie-hlavy-a-krku
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52203-kurz-soucasne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syndromu-spankove-apnoe
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52204-kurz-chirurgie-stitne-zlazy
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52205-kurz-onkologie-hlavy-a-krku
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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
• Pozvánky na odborné akce
• Předplatné časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie
• Zvýhodněné registrační poplatky na celostátní 

kongresy ČSORLCHKK ČLS JEP
• Pravidelný elektronický ORL zpravodaj na Vaši 

e-mailovou adresu
• Možnost získání ceny za nejlepší publikaci
• Možnost získání cestovního grantu na zahraniční stáž
• Možnost získat finanční podporu na vzdělávání
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Sociální sítě
Připojte se k nám také na Facebooku a Twitteru!
Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společ-
nosti členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.

 
Facebookovou stránku naleznete na

 www.facebook.com/otolaryngologie

 
Pro sledování twitterového účtu vyhledejte  
@otolaryngologie na svých mobilních aplikacích 
nebo na internetu.

Organizační sekretariát
Asociační management pro ČSORLCHHK  
vykonává Association House společnosti  
GUARANT International, spol. s r. o.

Kontakt: 
Veronika Janůrková, DiS.
asociační manažerka

E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo janurkova@associationhouse.cz

Zveřejňovaní fotografií se řídí pravidly uvedenými 
na webových stránkách ORL.

Radostné  
Vánoce 

a šťastný  
nový rok 2019

všem svým členům
přeje

www.facebook.com/otolaryngologie
https://twitter.com/otolaryngologie
https://www.youtube.com/watch?v=45mbYID0ec4&list=PLanjwD2yTRC1Fj-tTLxA0NFNXb2darc6p
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Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

Hlavní partner

Partneři

DŮLEŽITÉ! Od 1. 1. 2017 zákaz příjmu peněz v HOTOVOSTI
Vzhledem k zavedení Elektronické Evidence Tržeb (EET), je ČLS JEP nuc na nepřijímat platby v hotovosti,  
platebními kartami nebo šekem. 

Od 1. 1. 2017 je možné všechny příjmy (zejména registrační poplatky, ale i např. úhrady faktur) realizovat pouze 
bankovním převodem.

Platby realizované jiným způsobem nebude možné připsat ve prospěch organizační složky.

https://www.widex.cz/
https://www.cochlear.com/intl/home
https://www.shire.com/en
http://www.saegeling-mt.cz/
http://www.audionika.cz/
http://www.mylancz.cz/
https://www.rhinohorn.cz/
https://www.olympus.cz/


www.otorinolaryngologie.cz
ověřený zdroj 

vašich informací

http://www.otorinolaryngologie.cz/
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