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Workshop – velké slinné 
žlázy, chirurgie mandlí 
Workshop byl uspořádán Klinikou ORL a chirurgie hlavy 
a krku FN Ostrava ve dnech 3.–4. dubna 2017.

První den byl věnován problematice velkých slinných žláz. 
Hlavním hostem byl prof. Zenk (Augsburg), který prezen-
toval filozofii léčby benigní obstrukční nemoci slinných 
žláz. Dále prezentoval výhody extrakapsulární exstirpace 

tumorů příušní žlázy, při které je odstraněn nádor s le-
mem zdravé tkáně, přičemž vlákna lícního nervu nejsou 
cíleně vyhledávána. Případná další operace je tedy z hle-
diska lícního nervu „první“ operací.

V přímém přenosu byli demonstrováni 3 pacienti s li-
tiázou podčelistní a příušní žlázy (lze se tak až v 95 % 
vyhnout exstirpaci žlázy s následnou ztrátou její funkce) 
a dalších 5 operací slinných žláz.

Druhý den byl věnován zcela tonzilektomii, tonzilo-
tomii a adenoidektomii. V Německu byly v r. 2015 vy-
tvořeny nové doporučené postupy, které mění dosud 
zažitá indikační kritéria. Je vzrůstající trend provádět 
tonzilotomii a nikoliv tonzilektomii, která je z hlediska 
rizik podstatně rizikovější. Tonzilotomie dle těchto do-
poručení je u dětí indikována i u recidivujících akutních 
infektů. U peritonzilárních abscesů je zřejmý odklon 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

v současné době se na světové scéně i v České republice opakovaně objevuje téma nedoslýchavosti a hluchoty.

V květnu 2017 World Health Assembly přijalo Resolution on Hearing Loss and Deafness – link.

WHA je výkonný orgán Světové zdravotnické organizace (WHO), který sdružuje ministry zdravotnictví 192 člen-
ských států. Všichni společně potvrdili, že je nutné přijmout konkrétní kroky, aby bylo dosaženo pokroku při řešení 
rostoucího výskytu ztráty sluchu. Usnesení zdůrazňuje, že ztráta sluchu je významným problémem veřejného zdra-
ví, který vyžaduje, aby mu každá vláda přikládala větší prioritu a vypracovala národní akční plán, jenž by jej řešil.

WHO odhaduje, že více než 360 milionů lidí, více než 5 % světové populace, žije se závažnou ztrátou sluchu. ČSORL-
CHHK ČLS JEP se aktivně zapojila do dané problematiky a před schválením oslovila vládu a Ministerstvo zdravotnic-
tví České republiky, aby aktivitu WHA a WHO podpořili.

Zástupci výboru ČSORLCHHK ČLS JEP (Chrobok, Komínek, Vydrová, Lejska) vystoupili na zdravotním výboru Posla-
necké sněmovny České republiky na téma: Jak slyší děti v České republice. Byla diskutována problematika scree-
ningu sluchu novorozenců a předškolních dětí.

Prezentace a hlasový záznam najdete na: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=92.

Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP schválil změnu názvu foniatrické sekce na sekci foniatrie a audiologie s cílem více se 
věnovat problematice audiologie. Uvedenou potřebu potvrdila živá diskuse na právě proběhlém Foniatrickém kon-
gresu v Ostravici.

Vážení a milí kolegové, prosím pěstujme a rozvíjejme dostupné metody vyšetření sluchu v každé ordinaci a na kaž-
dém pracovišti, abychom správně diagnostikovali a léčili nemocné s postižením sluchu.

Děkuji vám za uvedenou péči.

Viktor Chrobok
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Zprávy z uplynulých 
odborných akcí

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB139/B139_R1-en.pdf?ua=1&utm_source=IFOS+All&utm_campaign=ba8bf1ddc5-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_07&utm_medium=email&utm_term=0_3bcab11ab8-ba8bf1ddc5-34371053
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=92
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chrobvik
Lístek s poznámkou
Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP vyhlašuje Cestovní granty pro rok 2018Pokyny na http://www.otorinolaryngologie.cz/cestovni-grantyTermíny:-	Podání žádosti do 10.9.2017-	Vyhlášení výsledků na Vincentka fórum, Praha 9.11.2017
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od tonzilektomie za studena, tonzilektomie za horka je 
indikována pouze jednostranně, oboustranně pak jen 
tehdy, pokud by byla indikována tonzilektomie i z dů-
vodu chronické tonzilitidy.

Oživením byly živé přenosy operací „mandlí“ z operační-
ho sálu operatéry z různých zemí (Chrobok, Čelakovský, 
Komínek, Zenk). Velkým přínosem workshopu byla přítom-
nost privátního ORL lékaře dr. Abramse (Hamm), který vyu-
žívá pro tonzilektomii bipolární koagulaci BICLAMP a ope-
rační pole kontroluje mikroskopicky a který přinesl řadu 
netradičních pohledů na chirurgii mandlí. Kurzu se zúčast-
nilo 50 účastníků z České republiky, Slovenské republiky, 
Polska, Německa a Maďarska. Vysoký zájem potvrdil sku-
tečnost, že „malé operace“, za které jsou operace mandlí 
považovány, jsou tématem, které zajímá nejvíce lékařů.

Pavel Komínek 

Účastníci workshopu

IPVZ kurz – Sonografie hlavy 
a krku – moderní trendy 
Ve dnech 11.–12. dubna 2017 pořádala Klinika ORL a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otori-
nolaryngologie IPVZ pravidelný kurz věnovaný sonografii 
v oblasti hlavy a krku. Kurzu se účastnili nejen ORL speci-
alisté, ale i lékaři z ostatních oborů. Právě přítomnost lé-
kařů z různých oborů je velmi zajímavá a přínosná, neboť 
poskytuje pohled na stejnou problematiku z jiných úhlů.

Kurz je rozdělen do dvou dnů, účastníci v úvodu každého 
dne absolvovali teoretické přednášky o možnosti využi-
tí 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

Komplexní vyšetření 
u náhlých a neodkladných 
ORL stavů v ambulantní 
i klinické praxi – dušnost
Již VII. mezioborové komplexní ORL sympozium v am-
bulantní a klinické praxi se konalo ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové ve dnech 21.–22. dubna. 

Na organizaci sympózia se společně podílely hradecká, 
pardubická a ostravská ORL klinika. 

Letošní téma bylo, obdobně jako minulý rok, věnováno 
náhlým stavům v otorinolaryngologii, konkrétně pak pro-
blematice dušnosti.

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 
(interna, intenzivní medicína, pneumologie, alergologie, 
pediatrie, radiodiagnostika).

Postupně byla v rámci jednotlivých kulatých stolů řešena 
následující problematika:
• diferenciální diagnostika dušnosti (moderátor 

P. Čelakovský);
• sufokující laryngitidy (moderátor J. Vodička);
• zajištění dýchacích cest (moderátor V. Chrobok);
• stenózy hrtanu a průdušnice (moderátor P. Komínek).

Kromě teoretických znalostí měli v průběhu druhého dne 
sympózia účastníci možnost vyzkoušet si také praktické 
dovednosti. 

V rámci 12 pracovišť byly nacvičovány následující dia-
gnostické či terapeutické výkony:
• flexibilní bronchoskopie (L. Školoudík);
• rigidní bronchoskopie (P. Čelakovský);
• tracheostomické kanyly, ošetřovatelská péče 

(P. Kordač);
• koniotomie, tracheostomie (A. Pellant);
• laterofixace hlasivky (K. Zeleník, P. Komínek);
• hlasová protéza (J. Mejzlík);
• elektrolarynx (J. Dršata);
• čich a chuť u pacientů s tracheostomií (J. Vodička);
• flexibilní endoskopie hrtanu (J. Šatanková);
• intubace dýchacích cest (J. Hrabovský);
• resuscitace, dýchání z úst do úst (J. Schreiberová);
• CT a MR hrtanu (J. Dědková).

Celé symposium bylo účastníky hodnoceno velmi pozi-
tivně, především vzhledem k mezioborovému charakteru 
a možnosti vyzkoušet si řadu praktických postupů. 

Také příští, VIII. symposium v termínu 13.–14. dubna 
2018 bude věnováno mezioborové problematice, kon-
krétní téma bude upřesněno.

Petr Čelakovský, Viktor Chrobok
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Společné foto lektorů a účastníků

Nácvik laterofixace hlasivky

Intubace a flexibilní bronchoskopie

IPVZ kurz – Vyšetření 
a možnosti rehabilitace 
u pacientů s dysfagií
Dne 27. dubna 2017 proběhl na Klinice ORL a chirurgie 
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole za participace kole-
gů z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF 
UK a FN v Motole, kteří jsou součástí dysfagiologického 
týmu, první IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se 
zaměřením na základy v tomto oboru. Kurz absolvovalo 
5 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účast-
níci nejprve absolvovali teoretické přednášky o rozdělení 
a diagnostice poruch polykání a dále o možnostech ne-
chirurgické a chirurgické léčby. Poté se účastnili běžné-
ho provozu ambulance pro poruchy polykání, kde jsme 
frekventanty seznámili s přístrojovým vybavením ambu-
lance a byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. 
V závěrečné části programu proběhla diskuse. Děkujeme 
všem účastníkům za účast a podnětné připomínky.

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
Jaroslav Sýba

XXVI. Jihočeské ORL dny
Ve dnech 27.–28. dubna 2017 uspořádalo ORL oddělení 
českobudějovické nemocnice již 26. ročník jihočeských 
ORL dnů, které se letos konaly v hotelu Štekl nacháze-
jícím se v blízkosti státního zámku Hluboká nad Vlta-
vou. Setkání se zúčastnilo více než 130 lékařů a sester 
z různých míst České republiky. Během odborného 
programu odeznělo 19 přednášek. Část programu tvořily 
zvané přednášky z oblasti diagnostiky a léčby poruch 
sluchu a rovnováhy, dětské ORL a z oblasti onkologie 
hlavy a krku, které připravili kolegové z ORL klinik FN 
Motol a FN Královské Vinohrady. 27. Jihočeské ORL dny 
proběhnou ve dnech 26.–27. dubna 2018 v hotelu Clari-
on v Českých Budějovicích.
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Kurz IPVZ Nádory 
hlavy a krku, Klinika 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK, FN Motol
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF 
UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ po-
řádala dne 5. května 2017 pravidelný kurz Nádory hlavy 
a krku. Kurz byl určen lékařům se zájmem o onkologic-
kou problematiku hlavy a krku a také lékařům v přípravě 
na atestační zkoušku z oboru. Témata pokryla vybrané ka-
pitoly z onkologické problematiky onkologie hlavy a krku 
od epidemiologických údajů přes chirurgickou terapii až 
po léčebná schémata. Přednášeli kolegové z hostitelské 
kliniky, jako host dále MUDr. M. Jirkovská z Onkologické 
kliniky 2. LF UK. S potěšením jsme přivítali mezi před-
nášejícími i prim. MUDr. L. Mrzenu, PhD. z ORL oddělení 
Nemocnice v Českých Budějovicích a docenta MUDr. M. 
Chovance, PhD., přednostu Otorinolaryngologické kliniky 
FNKV. Kromě shrnutí základních poznatků se účastníci 
měli příležitost seznámit s novinkami z diagnostiky a te-
rapie nádorových onemocnění.

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

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky
Michal Zábrodský

Současné trendy 
v diagnostice a léčbě 
obstrukčního syndromu 
spánkové apnoe
Dne 12. května 2017 proběhl na Klinice ORL a chirur-
gie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný kurz 
věnovaný problematice sleep apnoe syndromu (SAS) se 
zaměřením na nové vyšetřovací metody a chirurgické 
postupy. Kurz absolvovalo 8 účastníků, což bylo maxi-

mum možné kapacity. Účastníci nejprve absolvovali teo-
retické přednášky o rozdělení a diagnostice spánkových 
poruch a dále o možnostech nechirurgické a chirurgické 
léčby včetně moderních přístupů jako neurostimulace n. 
XII, expansion sphincter palatoplasty nebo hyoideopexe. 
Poté se účastnili chodu spánkové poradny, kde byly pre-
zentovány zajímavé kazuistické případy. Druhou části 
programu byla live surgery. Díky možnosti přímého pře-
nosu z operačního sálu na velkoformátovou obrazovku 
byla demonstrována technika léky navozené spánkové 
endoskopie (DISE) a operační výkony uvulopalatopha-
ryngoplastika a laserem asistované uvulopalatoplastika. 
Závěrečná část programu byla věnována přístrojovému 
vybavení spánkové laboratoře, v této sekci si účastníci 
mohli vyzkoušet zapojení a vyhodnocení polysomnogra-
fie, vícekanalové polygrafie nebo z přetlakové ventilace. 
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený den 
a těšíme se opět za rok.

Za kolektiv spánkové poradny kliniky
Jaroslav Betka

Workshop se zahraniční 
účastí „Modern rhinoplasty 
techniques Prague 2017“
Oddělení otorinolaryngologie VFN v Praze pod zášti-
tou České společnosti pro otorinolaryngologii a chirur-
gii hlavy a krku ČLS JEP uspořádalo ve dnech 18.–19. 
května 2017 již druhý ročník workshopu se zahraniční 
účastí s názvem: „Modern rhinoplasty techniques Pra-
gue 2017“. Pro více než 60 účastníků z České republi-
ky, Slovenska a Polska byl připraven odborný program, 
jehož teoretické přednášky byly věnovány jak základní 
problematice, tak přehledu moderních metod funkční 
a estetické septorinoplastiky, která patří mezi nejtěž-
ší plastické operace v obličeji. Hlavním cílem moderní 
septorinoplastiky je skloubení funkční a estetické složky 
operace do jednoho celku a vytvoření správně fungující-
ho nosu „normálního“ vzhledu. Zárukou vysoké odborné 
úrovně byla účast dvou zahraničních lektorů z Holandska. 
Bylo nám ctí, že naše pozvání opět přijal přední evropský 
a celosvětové uznávaný odborník v rinochirurgii, bývalý 
prezident EAFPS (European Academy of Facial Plastic 
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Surgery) z Amsterdamu, Prof. Gilbert Nolst Trenite a dok-
tor Dirk Jan Menger, rovněž velmi zkušený a uznávaný 
rinochirurg z univerzity v Utrechtu. Mimořádné pozor-
nosti účastníků se těšily živé přenosy z operačních sálů, 
kdy byly zahraničními lektory provedeny čtyři septorino-
plastiky otevřeným přístupem, který umožňuje podstatně 
preciznější rekonstrukci deformovaného nosního skeletu, 
a tím i dosažení podstatně lepších funkčních i estetických 
výsledků. Organizátoři použili osvědčený model z prv-
ního ročníku workshopu a sestavili program tak, aby 
účastníci získali reálnou představu o tom, jaké jsou sou-
časné možnosti a úskalí rhinochirurgie při řešení nosních 
deformit. Cílem bylo, aby účastníci získali komplexní 
pohled na nos jako funkčně morfologický celek, který 
je nutné respektovat a nabyté poznatky zúročili ve své 
každodenní praxi. Pozitivní hodnocení kurzu účastníky 
je dokladem toho, že se podařilo hlavní cíl akce splnit. 
Věříme, že se nám podaří na jaře 2019 zorganizovat již 
třetí ročník workshopu.

Radim Kaňa
ORL oddělení VFN v Praze

Konference Pardubického 
a Královehradeckého kraje
Ve dnech 19.–20. května 2017 se konala každoroční spo-
lečná ORL konference Pardubického a Královéhradecké-
ho kraje v Kraskově tentokrát na téma Nedoslýchavost. 
Páteční přednáškové odpoledne bylo věnováno základní 
anatomii sluchového ústrojí (Dr. Karvay), rozdělení ne-
doslýchavosti (Dr. Bukvová), metodám vyšetření sluchu 
(doc. Lejska, Dr. Blanař) včetně centrálních poruch (Dr. 
Profant), zobrazovacím vyšetřením sluchového systému 
(Dr. Vincent), screeningu sluchu u dětí (prof. Chrobok) 
a genetickému vyšetření u sluchových vad (Dr. Pourová). 
Následovala témata týkající se léčby středoušního zánětu 
(Dr. Bártová), možnostem rekonstrukcí středouší (prim. 
Lenert), léčbě náhle vzniklé senzorineurální nedoslýcha-
vosti (Dr. Doucek-Abboudová), současným možnostem 
korekce sluchu (Dr. Dršata), kochleární implantaci (prof. 
Chrobok), rekonstrukci sluchu u operativy baze lební (Dr.
Profant) a zásadám odezírání (Mgr. Paštiková). Přednáš-
kový večer uzavřel svým sdělením na téma sluchu a řeči 
pan prof. Syka. 

Odborný program sobotního přednáškového dopoled-
ne byl rozdělený do dvou samostatných sekcí pro lékaře 
a nelékařský zdravotnický personál.

V lékařské sekci byly prezentovány zajímavé kazuistiky 
(např. intraoseální hemangiom spánkové kosti, rozšířený 
vestibulární akvadukt jako příčina nedoslýchavosti v dět-
ském věku, případ simulace nedoslýchavosti, granuloma-
tóza s polyangiitidou, autoimunitní onemocnění vnitřního 
ucha, otolikvorea, metastázy světlobuněčného karcino-
mu ledviny do zevního zvukovodu a další). Diskutovány 
byly opět možnosti zlepšení sluchu u pacientů s převodní 
nebo smíšenou sluchovou vadou. V části varia byla zmí-
něna problematika stenóz hrtanu a průdušnice, vyšetření 
hlasového pole u pacientů s onemocněním štítné žlázy 
nebo objektivizace nosní průchodnosti pomocí flowme-
trie. 

Nelékařská sekce se věnovala nedoslýchavosti a komuni-
kaci, indikačním kritériím kochleární implantace, kochle-
árnímu implantátu očima perioperační sestry, logopedic-
ké péči u pacienta s kochleárním implantátem, specifiku 
terapeutické intervence u pacientů s presbyakuzí z po-
hledu klinického psychologa a logopeda.

Na konferenci měli účastníci možnost vyslechnout mo-
derní přístup k diagnostice a léčbě nedoslýchavosti v uce-
lené a systematické formě, v sobotu pak dostali prostor 
pro svá sdělení především mladí lékaři.

Michaela Bukvová, Jan Vodička

Fotografie přednášejících doc. Lejsky a prof. Chroboka, 
vlevo prof. Syka.

IPVZ kurz – Moderní trendy 
v chirurgii štítné žlázy
Dne 22. května 2017 pořádala Klinika ORL a chirurgie 
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinola-
ryngologie IPVZ jednodenní, pravidelný kurz věnovaný 
problematice chirurgie štítné žlázy v Praze. Kurz si klade 
za cíl seznámit účastníky se současnými moderními tren-
dy.

Především se řešila otázka rozsahu výkonů s ohledem 
na jednotlivé diagnózy, se zaměřením na tu problemati-
ku, kde není zcela stoprocentní shoda jak mezi obory, tak 
i mezi přístupy jednotlivých mezinárodních odborných 
společností.

Neméně významnou otázkou je problematika operačních 
komplikací a možností minimalizací těchto rizik.

Vzhledem k přítomnosti lékařů z různých oborů byla pře-
devším diskuze k jednotlivým tématům velice přínosná, 
což se odrazilo i na kladném hodnocení účastníků.

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

Za kolektiv endokrinochirurgické ambulance
Petr Laštůvka
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Kurz IPVZ Diagnostika 
a léčba benigních 
onemocnění hrtanu
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ, 
uspořádala dne 26. května 2017 kurz zaměření na la-
ryngologickou problematiku. Pod vedením lektorů as. 
MUDr. M. Zábrodského a as. MUDr. P. Lukeše, Ph.D. byla 
skupina frekventantů provedena průřezem diagnostiky 
a terapie nenádorových onemocnění hrtanu. Přednášky 
byly zaměřeny jak na preklinické kapitoly (obecná ana-
tomie a fyziologie horních cest dýchacích), tak na speci-
fickou problematiku diagnostiky onemocnění hlasových 
vazů a základy fonochirurgických technik. Součástí kurzu 
byly i dvě praktické ukázky ošetření pacientů s rekurentní 
respirační papilomatózou a s benigním polypem hlasivky. 
Diskutována byla možnost použití laserového paprsku 
i studeného instrumentaria v těchto indikacích. 

Plná obsazenost kurzu a velmi pozitivní ohlasy účastní-
ků naznačily, že kurzy s touto tématikou jsou potřebnou 
součástí postgraduálního vzdělávání. V budoucnosti se 
bude náplň kurzu více profilovat do dalších speciálních 
kapitol z laryngologie. 

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

Za lektory
Michal Zábrodský

15. česko-slovenský 
foniatrický kongres 2017
15. česko-slovenský foniatrický kongres a XXVIII. celo-
státní foniatrické dny Evy Sedláčkové se konaly v hotelu 
Freud v Ostravici v centrální části Beskyd ve dnech 8.–10. 
června 2017. Akce se zúčastnilo rekordních 162 registro-
vaných účastníků (140 lékařů), celkem 23 účastníků ze 
Slovenska. 

Během kongresu proběhly 4 kulaté stoly (Současné mož-
nosti vyšetření a terapie hlasových poruch, Podmínky 
vývoje řeči, Kašel ve foniatrické ambulanci, Diagnostika 
nedoslýchavosti pro korekci sluchu), dále celkem 16 in-
struktážních kurzů probíhajících ve dvou paralelních sek-
cích. Bylo prezentováno i 6 posterových sdělení.

Snaha o edukační charakter kongresu, který patří mezi 
hlavní akce České společnosti ORL a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP, byla příznivě hodnocena většinou účast-
níků. Zdárnému průběhu kongresu nepochybně přispělo 
krásné prostředí Beskyd a příznivé počasí, ale i podpora 
vystavujících firem (celkem 23). Příští foniatrický kongres 
v r. 2018 bude uspořádán primářkou Jitkou Vydrovou 
v Praze.

Za pořadatele
Pavel Komínek

KUTVIRTOVA CENA 2016
Cena České společnosti otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 
Gratulujeme všem autorům, kteří přihlásili své práce pu-
blikované v r. 2016 do soutěže o nejlepší publikaci České 
společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku. Všichni přihláše-
ní se stávají laureáty ceny ČSORLCHHK ČLS JEP. 

Kategorie do 35 let
1. Urík M., Hurník P., Žiak D., Machač J., Šlapák I.,  

Motyka O., Vaculová J., Dvořáčková, J.: 
Histological analysis of retraction pocket pars tensa  
of tympanic membrane in children
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 
86 (2016) 213–217, IF 1,125 

2. Hybášková J., Jor O., Novák V., Zeleník K.,  
Matoušek P., Komínek, P. 
Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the 
Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep 
Apnoea
BioMed Research International, vol. 2016, 
Article ID 6583216, 5 pages, 2016. doi: 
10.1155/2016/6583216, IF 2,134

3. Staníková L., Šatanková J., Kučová H.,  
Walderová R., Zeleník K., Komínek P.: 
The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in 
optical biopsy of vocal cord leukoplakia
Eur Arch Otorhinolaryngol (2017) 274:355–359
DOI 10.1007/s00405-016-4244-6, IF 1,627

Kategorie nad 35 let
1. Skoloudik L., Chrobok V., Kalfert D., Koci Z.,  

Sykova E., Chumak T., Popelar J., Syka J., Laco J., 
Dedková J., Dayanithi G., Filip S.
Human multipotent mesenchymal stroma cells  
in the treatment of postoperative temporal bone 
defect: an animal model
Cell Transplant. 2016, 25(7):1405-14, IF 3,427

2. Zeleník K., Formánek M., Matoušek P., Komínek P.
Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: 
Who is the candidate for antireflux treatment? 
Am J Rhinol Allergy. 2016 Mar;30(2):5-9. doi: 10.2500/
ajra.2016.30.4286, IF 1,960 

3. Kordač P., Kalfeřt D., Smatanová K., Laco J.,  
Vošmik M., Čelakovský P., Chrobok V.
Shoda a neshoda klinické a patologické TNM klasifi 
kace u karcinomu orofaryngu – vliv na prognózu 
a výsledky léčby
Klin Onkol 2016;29:122-126

4 Čada Z., Balatková Z., Chovanec M., et al. 
Vertigo Perception and Quality of Life in Patients  
after Surgical Treatment of Vestibular Schwannoma 
with Permanen Prehabituation by Chemical  
Vestibular Ablation
BioMed Research International, vol. 2016,  
Article ID 6767216, http://dx.doi.org/ 
10.1155/2016/6767216, IF 2,134

Monografie nebo kapitola v monografii 
1. Schalek P. a kol. 

Rinosinusitidy. 
Praha: Mladá fronta, 2016, ISBN 978-80-204-4175-1

Viktor Chrobok
předseda společnosti

Pavel Komínek
vědecký sekretář společnosti 
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7. Česko-Slovenský kongres 
otorinolaryngológie a chirurgie 
hlavy a krku
6.–8. září 2017, Martin, Slovensko
http://www.sso.sk/kongresy.php

Odborný program, který se skládá z 8 kulatých stolů, více 
než 20 instruktážních kurzů a volných sdělení je dostup-
ný na www.orl2017.sk.
Registrace k účasti je stále otevřena.

Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku
15. září 2017, Hradec Králové
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie
www.aesculap-akademie.cz

4. česká ORL akademie 
6.–7. říjen 2017, Praha
www.orlakademie.cz

Vážení kolegové, rádi bychom Vás pozvali na čtvrtý ročník 
České ORL akademie, která proběhne ve dnech 6.–7. říj-
na 2017 v Praze. 

Upozorňujeme na změnu místa konání. Akce se usku-
teční v Purkyňově ústavu, 1. LF UK (Velká posluchárna), 
Albertov 4, 128 00 Praha 2. 

Akademie v ucelených blocích nabídne témata: 
Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chi-
rurgie rinobaze (Plzák J., Matoušek P.), Karcinom hrta-
nu a hypofaryngu (Klozar J., Zábrodský M.), Středoušní  
zánět, sanační operace ucha, komplikace středoušních záně-
tů (Chrobok V., Šlapák I.), Neurootologie (Čada Z., Hahn A.). 
Rozsah sdělení je vhodný pro rezidenty ve specializační 
přípravě k atestaci i pro všechny lékaře se zájmem zo-
pakovat a rozšířit si diskutovaná témata. Registrační po-
platek bude pro členy ČSORLCHHK ČLS JEP zvýhodněn. 
Webová stránka akce www.orlakademie.cz je již spuště-
na a je možno se registrovat. ORL akademie je možné 
se zúčastnit i aktivně – platí pouze pro autory v přípravě 
na specializační zkoušku (rezidenty). 

Zájemci zašlou abstrakt v termínu do 8. 9. 2017 na:
orlakademie-abstrakta@guarant.cz a 6 nejlepších bude 
vybráno ke krátké ústní prezentaci. Ostatní abstrakta 
budou zveřejněna na webových stránkách ORL akademie 
(bez prezentace). Všechna abstrakta budou zároveň 
otištěna v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie 
(bližší informace naleznete na webu akademie).

Zdeněk Fík, Jan Plzák

16. Německo – České ORL dny – 
Slámovy ORL dny
12.–13. října 2017, Ústí nad Labem
www.kzcr.eu/konference/ORL2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte nám, abychom Vás jménem České společnosti 
ORL a CHHK a organizátorů kongresu pozvali na 16. Ně-
mecko – České ORL dny, které se budou konat v Ústí 
nad Labem ve dnech 12.–13. října 2017. 

Tradici této konference se daří udržet díky aktivitě čes-
kých a německých lékařů již řadu let. 

Setkávání našich a německých lékařů je dobrým příkla-
dem historicky těsného propojení obou národů nejen 
na poli medicíny. Německo – České ORL dny jsou v širším 
kontextu také příkladem úspěšné evropské spolupráce. 
Účastníci konference se mohou těšit na příjemné pro-
středí historického zámečku Větruše s panoramatickým 
výhledem na město Ústí a řeku Labe. Hlavními tématy 
letošní konference jsou otologie a onkologie/ nové tren-
dy v léčbě. Konference je zaměřena především na aktivní 
účast mladých lékařů z obou zemí.

Můžeme se opět těšit na zajímavé přednášky a diskuze 
na daná témata a výměnu jistě bohatých zkušeností. Pro 
účastníky konference je připravena kvalitní gastronomie, 
ubytování a společenský program s módní přehlídkou 
a živou hudbou.

Věříme, že program konference bude bohatý nejen od-
borně, ale i společensky a splní Vaše očekávání.

Jaroslav Betka, Karel Sláma 

Přihlášky:
www.kzcr.eu/konference/ORL2017

Německo-České ORL dny – Slámovy ORL dny
čtvrtek 12. — pátek 13. října 2017, od 9:00 h (registrace od 9:00 h)

Zámeček Větruše v Ústí nad Labem
Konference je zařazena jako oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 
Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.
Odborní garanti:
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení 
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: karel.slama@kzcr.eu

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Fakultní nemocnice v Motole,
e-mail: jaroslav.betka@fnmotol.cz

Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, 
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory, 
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Tel.: +420 477 114 146

Registrační poplatky:
Registrační poplatek na odbornou část (včetně obědů):  500 Kč vč. DPH.
Poplatek za obědy (platí pro zaměstnance KZ, a.s.):  200 Kč vč. DPH. 
Vstupné na společenský večer:  300 Kč vč. DPH.

Otorinolaryngologické oddělení 
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

a
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
pořádá 24. odbornou nadregionální konferenci 

s mezinárodní účastí

Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146

KZ03_IM0038 UL ORL

Konference je zaměřena především na aktivní 
účast mladých lékařů z obou zemí.

Konference je zařazena do kreditního systému 
dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře. 

Přihlášky k aktivní účasti do 30. června 2017.
Přihlášky k pasivní účasti do 30. září 2017.

23. Beskydský ORL den
3.–4. listopadu 2017, Ostravice
www.bos-congress.cz/

Téma: Nedoslýchavost – posuzování 

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás pozval na tradiční pracovní setka-
ní v Beskydech, které bude věnováno problematice 
nedoslýchavosti a posuzování nedoslýchavosti. 

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

http://www.sso.sk/kongresy.php
www.orl2017.sk
http://www.orlakademie.cz/
mailto:orlakademie-abstrakta@guarant.cz
http://www.kzcr.eu/konference/ORL2017
http://www.bos-congress.cz/
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30. mezinárodní kurz endoskopické 
endonazální chirurgie 
7.–10. listopadu 2017, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 7.–10. listopadu 2017 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, výroční, letos již 30. MEZINÁROD-
NÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE 
(včetně disekčního kurzu).

Za organizátory
Jan Plzák

ORL Vincentka Fórum 2017 
„125. výročí vzniku první české 
otorinolaryngologické kliniky“
9. listopadu 2017, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 17. ročník této tradiční akce, 
kterou uspořádáme dne 9. listopadu 2017 v pražském 
Radiopaláci. Letošní ročník bude tentokrát celodenní, vě-
nován mimořádnému výročí v historii české otorinolaryn-
gologie. Před 125 lety byla založena první česká otorino-
laryngologická klinika.

Protože v roce 2017 není pořádán celostátní ORL kon-
gres na území České republiky, proběhne v průběhu pro-
gramu ORL Vincentka Fóra 2017 členská schůze ORL od-
borné společnosti a budou vyhlášeny výsledky Kutvirtovy 
ceny.

Za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák

Vzdělávací akce IPVZ  
v 2. pololetí r. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlášení 
na vzdělávací akce IPVZ v 2. pololetí r. 2017:

Sonografie hlavy a krku
31. října – 1. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49691-kurz-sono-
grafie-hlavy-a-krku

Septoplastika – současné trendy
22. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49693-kurz-septo-
plastika-soucasne-trendy

Diagnostika a management nádorových onemocnění 
slinných žláz
14. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49694-kurz-dia-
gnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slin-
nych-zlaz

Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny 
ústní, hltanu a hrtanu
1. prosince 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49864-mimorad-
ny-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-
-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu

Jan Betka

57. Otologický den
7. prosince 2017, Pardubice
http://www.otologickyden2017.cz/ 

Vzdělávání pro ORL lékaře
Příručky pro praxi jsou místěny na 
http://www.otorinolaryngologie.cz/prirucky-pro-praxi

Nové možnosti studovat bezplatně a z pohodlí domova 
akreditované kurzy v oboru audiologie, které garantuji:
1)  Možné problémy a chyby při indikaci a nastavení 

sluchadel 
2)  Binaurální zpracování zvuku a neb když jedna  

a jedna jsou více než dvě

Autorem obou videoprezentací je primář MUDr. Radan 
Havlík, Ph.D.

Přihlášení ke studiu je snadné. Stačí se zaregistrovat na 
webových stránkách elektronické univerzity www.EUNI.cz. 

Po potvrzení a dokončení registrace (e-mailem) získáte 
přístup k oběma prezentacím. Kromě nich, budete mít 
přístup do všech vzdělávacích kurzů EUNI.cz.

Po nastudování kurzu máte možnost absolvovat závěreč-
ný test. Využijte příležitost získat 4 kredity do systému 
celoživotního vzdělávání lékařů. Vzdělávací akce je pořá-
dána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Zde je link pro přímý vstup do Audiologie na euni a nebo 
pro registraci, pokud lékař ještě není uživatelem euni.

http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49691-kurz-sonografie-hlavy-a-krku
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49691-kurz-sonografie-hlavy-a-krku
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49693-kurz-septoplastika-soucasne-trendy
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49693-kurz-septoplastika-soucasne-trendy
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49694-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49694-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49694-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz
http://www.otologickyden2017.cz/
https://www.euni.cz/study/4496?bid=9
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Inzerce
AMECA – najdi svou cestu Hledáte lékaře, kteří rozšíří Váš pracovní tým a přesně do něj zapadnou?
info@ameca.cz, http://www.ameca.cz/ Nehledejte dál! Na Amece na Vás již čekají!

Jsme mladý tým lékařů a mediků z České republiky, kteří přicházejí s vizí jednotného pracovního portálu, kde každý najde 
to pravé. Od stáží a praxí pro mladší ročníky medicíny, stipendijní programy pro budoucí zaměstnance, až po opravdo-
vé pracovní nabídky směřované k absolventům, či odborným lékařům. Stavíme na spolupráci napříč celým spektrem 
studentských spolků, odborných lékařských společností a lékařských fakult. Jako lékaři vytváříme portál pro své kolegy. 
Rozumíme jim a stejně tak i potřebám nemocnic, které chtějí najít konkrétní lidi. Není nic jednoduššího než sepsat své 
požadavky, vystavit je tak, aby je mohli všichni vidět a navíc díky nim aktivně oslovovat vybrané lékaře z naší databáze. 
Rosteme každým dnem, protože nabízíme všem jednoduchý a rychlý prostor pro jejich sny a přání. Doufáme, že stejně tak 
dnes i Vám. Vyzkoušejte s námi, jak snadné je hledat! 

Vaše Ameca.  Jakub Kotas, Jan Pavel Novák, Josef Borovka

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

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 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
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

mailto:info@ameca.cz
http://www.ameca.cz/
www.facebook.com/otolaryngologie



