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Sonografie hlavy a krku 
moderní trendy 
18.–19. října 2016 pořádala Klinika ORL a chirurgie hla-
vy a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný kurz věno-
vaný sonografii v oblasti hlavy a krku. Kurzu se účast-
nili nejen ORL specialisté, ale i lékaři z ostatních oborů, 
např. lékař z oddělení zobrazovacích metod, či dětská 
endokrinoložka.

Právě přítomnost lékařů z různých oborů je velmi zajíma-
vá a přínosná, neboť poskytuje pohled na stejnou proble-
matiku z jiných úhlů.

Kurz byl rozdělen do dvou dnů, účastníci v úvodu každé-
ho dne absolvovali teoretické přednášky o možnosti vyu-
žití sonografie v ORL oboru a jejího přínosu při stanovení 
správné diagnózy příslušných onemocnění.

Poté se účastnili praktické demonstrace pacientů s kon-
krétními patologickými názvy. První den byl věnován pře-
devším problematice slinných žláz, následující den so-
nografii 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

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych vás jménem výboru ČSORLCHHK ČLS JEP pozdravil na počátku nového roku 2017. 
Před rokem v únoru 2016 byly výborem schváleny následující obecné cíle a úkoly naší práce:
• Nadále budovat profesionálně odborně silnou ORL společnost s pozitivní ekonomikou.

• Do odborných aktivit patří garantovat kvalitu:
• celostátního kongresu, foniatrického kongresu, otologického dne, ORL akademie a setkání SAOF,
• časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie,
• příruček pro praxi (http://www.otorinolaryngologie.cz/prirucky-pro-praxi).

• Pozitivní ekonomika by měla být založena na:
• široké členské základně,
• finančním zisku z garantovaných odborných akcí,
• aktivním vyhledávání partnerů ORL společnosti.

Dalšími úkoly jsou
• informovat pravidelně členskou základnu o dění ve společnosti cestou ORL zpravodaje  

a aktualizací www stránek (http://www.otorinolaryngologie.cz/),
• finanční podpora mladých ORL lékařů.

Věřím, že se mnou budete souhlasit, že naše cíle a úkoly společně průběžně plníme. 
Děkuji vám za vaši spolupráci. 

Těším se na další setkání s vámi

Viktor Chrobok
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Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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Kurz Septoplastika – 
současné trendy
Dne 16. listopadu 2016 proběhl na Klinice ORL a chirur-
gie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole pod vedením as. 
MUDr. Miloše Taudyho, již tradiční kurz věnovaný proble-
matice chirurgie nosního septa. 

Přednášejícími byli vedoucí kurzu as. MUDr. Miloš Taudy, 
prim. MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D., 
as. MUDr. Vít Kratochvil. Účastníci vyslechli přednášky vě-
nované anatomii dutiny nosní a nosního septa, možnos-
tem vyšetření nosní neprůchodnosti, indikacím k prove-
dení septoplastiky, podrobně byly prezentovány moderní 
chirurgické techniky i pooperační péče.

V druhé části kurzu zkušení operatéři předávali své zku-
šenosti se septoplastikou v rámci live surgery přímo 
na operačním sále.

Věříme, že tento kurz přispěl k prohloubení znalostí a do-
vedností zúčastněných otorinolaryngologů a těšíme se 
na další setkání s kolegy opět na podzim 2017.

Vít Kratochvil

Narrow band imaging 
v diagnostice tumorů dutiny 
ústní, hltanu a hrtanu
V prostorách Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku, 1. LF UK a FN v Motole se uskutečnil ve dnech  
8.–9. prosince 2016 pravidelný kurz IPVZ zaměřený na dia-
gnostické možnosti využití videoendoskopie s Narrow 
Band Imaging u benigních i maligních slizničních patologií 
hrtanu.

První den byl naplněn teoretickým úvodem s přednáš-
kami, které postihly jak technologické aspekty metody  
(as. MUDr. Michal Zábrodský), tak příklady využití NBI 
v ORL diagnostice (as. MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.). V další 
části prvního dne se již frekventanti kurzu účastnili prak-
tického cvičení v ambulantních prostorách pracoviště, 
kde sledovali využití NBI endoskopie při screeningových 
vyšetřeních pacientů.

Ve druhém dnu byl program kurzu postaven na praktic-
kých ukázkách využití NBI zvětšovací endoskopie při ope-
racích pacientů s benigními i maligními onemocněními 
horních cest dýchacích (papilomatóza hrtanu, přednádo-
rová a nádorová onemocnění sliznice hrtanu). Program byl 
uzavřen přednáškou věnovanou možnostem využití zvět-
šovací kontaktní endoskopie NBI v diagnostice slizničních 
lézí horních cest dýchacích (as. MUDr. Michal Zábrodský).

Kurz proběhl v přátelské atmosféře s velmi aktivním pří-
stupem ze strany účastníků. Děkujeme frekventantům 
kurzu za účast a těšíme se na viděnou při některé z dal-
ších plánovaných akcí.

Michal Zábrodský

Neuromonitoring v ORL, 
neuromonitoring zvratného 
a lícního nervu
Dne 7. října 2016 se konal na Klinice ORL a maxilofaciální 
chirurgie 3. LF UK a ÚVN kurz IPVZ – neuromonitoring 
v ORL, neuromonitoring zvratného a lícního nervu. Účast 
byla mezinárodní a multioborová. Zúčastnili se zástupci 
oborů ORL, chirurgie, neurochirurgie, neurofyziologie 
a dokonce i revizní lékař zdravotní pojišťovny. Velmi za-
jímavé přednášky týkající se neuromonitoringu před-
nesly MUDr. Sophie Beaulieu z Kanady (Medtronic) a as. 
MUDr. Irena Holečková, Ph.D. vedoucí elektrofyziologické 
laboratoře z NCH kliniky FN Plzeň. Přednášky byly dopl-
něny účastí všech zúčastněných přímo na operačních sá-
lech, kde mohli naživo sledovat využití nejmodernějších 
metod neuromonitoringu při operacích štítné žlázy a při 
operaci na příušní slinné žláze. Jak během operací, tak 
i na závěr kurzu při kulatém stole probíhala živá diskuze 
s operatéry a přednášejícími. Účastníkům se charakter 
kurzu velmi líbil, vyzdvihovali především možnost osobní 
účasti na operačních sálech.

Na závěr kurzu byla svolána ustavující schůze české sek-
ce INMG – Intra Operative Monitoring Group, za účasti 
zástupců společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, NCH 
společnosti a chirurgické společnosti. Tímto zahájila 
nově ustanovená česká sekce INMG svou činnost, bylo 
dosaženo konsensu o spolupráci napříč všemi třemi zú-
častněnými odbornými společnostmi. Předsedou sekce 
INMG byl jednomyslně zvolen profesor MUDr. Jaromír 
Astl, CSc. 

Richard Holý

Sonografie 
v otorinolaryngologii, 
část 1., slinné žlázy 
a lymfatický systém
Ve dnech 2.–3. prosince 2016 se konal na Klinice ORL 
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN dvoudenní so-
nografický kurz IPVZ – sonografie tří anatomických ob-
lastí – slinných žláz, lymfatických uzlin krku a vedlejších 
nosních dutin a obličejového skeletu.

Kapacita kurzu 21 míst byla zcela naplněna účastníky 
z Čech, Moravy i Slovenska. Kurz vedl profesor Jaromír Astl 
(ORL ÚVN). Lektorem kurzu dále byl dr. Petr Laštůvka (ORL 
FN Motol), dr. Michal Zábrodský (ORL FN Motol), docent 
Martin Chovanec (ORL FNKV), dr. Jan Rotnágl (ORL ÚVN), 
dr. Jan Kastner (privátní ORL ambulance Beroun, Plzeň). 

První den probíhaly zajímavé přednášky týkající se anato-
mie a sonoanatomie všech výše uvedených anatomických 
oblastí. Druhý den byl pro účastníky kurzu asi nejpřínos-
nější, neboť byli při praktikách seznámeni jak s ovládáním 
sonografických přístrojů, taky i měli možnost si sami vy-
zkoušet na pacientech sonografické vyšetření. 
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Na závěr kurzu se účastníci seznámili s praktickým pro-
váděním FNAB pod sonografickou kontrolou na několika 
pacientech. Během kurzu probíhala prakticky perma-
nentní živá diskuze s lektory. 

Účastníkům kurzu se charakter kurzu velmi líbil, 
vyzdvihovali především možnost vidět praktickou výuku 
sonografie a FNAB. Všichni účastníci už se těší na další 
pokračování toho IPVZ kurzu.

Richard Holý

XXII. dny RAPPL, Karlova 
Studánka
Ve dnech 12.–14. ledna 2017 se v Karlově Studánce ko-
naly tradiční XXII. dny RAPPL aneb dny rinologie, pneu-
mologie, alergologie, praktického lékařství, lázeňství. 
Tyto dny jsou největší mezioborová akce v rámci ČLS JEP. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 393 účastníků. 

V rámci rinologie bylo předneseno 14 sdělení, která byla 
rozčleněna do sekce nových metod, nádorů, kazuistik. 
Z nových metod zaujalo jednoduché vyšetření průchod-
nosti nosu metodou Peak Nasal Inspiratory Flow (PNIF) 
Meter (P. Schalek), které je jednoduché a cenově dostup-
né a může sloužit jako alternativa k rinomanometriím. 
V otázce balonkových tuboplastik u chronické dysfunkce 
Eustachovy tuby (D. Jančatová) byl podán zatímní pře-
hled indikací k tuboplastikám. Velmi byla diskutována 
otázka dětských urgentních bronchoskopií (L. Koptíková, 
ORL České Budějovice), kde dosud není jednoznačné sta-
novisko společností, kdo by je měl provádět. Podnětný je 
názor ze Švédska (J. Vokurka), kde šetřením na základě 
zásad Evidence Based Medicine, bylo zjištěno, že za po-
sledních 20 roků u cizích těles tracheobronchiálního stro-
mu nedošlo k žádnému prodlení ani komplikaci, když se 
výkon provedl v pracovní době ve specializovaném cen-
tru a ne při ÚPS ústavní pohotovostní služby po přijetí. 
Směrnice upravující postup při nálezu cizího tělesa v tra-
cheobronchiálním stromu, která byla vydána formou zá-
kona, uvádí, že cizí těleso není urgentní situace vyžadu-
jící okamžitý výkon. V Olomouckém kraji mají zajištěnou  
24 hodinovou bronchoskopickou službu a cizí tělesa od-
straňují pneumologové. V diskuzi zaznělo také, že kdo 
neprovádí dostatečný počet bronchoskopií nemá patřič-
nou erudici k výkonu urgentnímu. 

V sekci nádorů byla zajímavá přednáška týkající se po-
stupu při odstranění velkých nádorů dutin nosních –  
intra - extrakapsulární, který umožňuje odstranění celé-
ho nádoru (J. Vokurka). V sekci kazuistik byla účast i kole-
gyně (A. Hrazdírová) z pneumologické společnosti, čímž 
se naplnilo téma mezioborové spolupráce, která byla 
prezentována i jinými přednášejícími z ORL společnosti  
(R. Snopčok, T. Ondrová, M. Svoboda, M. Máchalová). 

V dalších dnech byla sdělení společnosti pneumologů 
alergologů a lázeňství. Zde byla zajímavá sdělení týkají-
cí se léčby recidivujících herpetických infekcí (J. Bystroň), 
léčby alergické rýmy v těhotenství (B. Novotná), či vlivu 
délky pobytu v lázních na dechové parametry pacientů 
s CHOPN (J. Vrabec, M. Krybusová). 

Celé jednání provázelo krásné zimní počasí s dostatkem 
sněhu, takže i stránka sportovní a společenská byla vý-
borně naplněna. Velký dík patří pracovníkům Horských 
lázní Karlova Studánka.

Příští dny RAPPL se konají 18.–20. ledna 2018 (téma: 
Kdo, kdy, kde a jak pečovat o pacienty se sinusitidami. 
Novinky v rinologii. Kazuistiky).

Milan Svoboda
rinologická sekce ČSORLCHHK ČLS JEP

Regionální mezioborový 
ORL seminář: Karcinom 
orofaryngu
Královéhradecká a Pardubická klinika otorinolaryngo-
logie a chirurgie hlavy a krku se podílely na organizaci 
schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirur-
gie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubic-
kého regionu, která se konala dne 19. ledna 2017 ve vý-
ukovém centru, Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Jednalo se o monotématicky a mezioborově zaměřený 
seminář, jehož náplní bylo: „Co požadovat a co lze oče-
kávat v diagnostice a léčbě karcinomů orofaryngu od”: 
ORL lékaře v diagnostice (Mejzlík), TNM klasifikace (Chro-
bok), rentgenologa (Dědková), patologa (Laco), ORL léka-
ře v léčbě (Čelakovský), onkologa (Vošmik) a polykacího 
týmu (Černý, Hofmanová).

Po krátkém vystoupení jednotlivých specialistů násle-
doval rozbor několika kazuistik v rámci řízené panelové 
diskuze (Chrobok, Čelakovský), jejímž cílem bylo sjed-
nocení diagnosticko-terapetiuckých postupů, prezenta-
ce současných možností chirurgické i onkologické léčby 
a upozornění na možná pochybení v diagnostice a léčbě 
karcinomu orofaryngu.

Nová forma odborného semináře velmi zaujala účastníky, 
kterých bylo více než 80.

Petr Čelakovský, Viktor Chrobok

Ukázka prezentace onkologa

Co onkologové očekávají? 

ORL:  
• Stanovení diagnózy (histologické potvrzení malignity 

formou biopsie, stanovení rozsahu nemoci – TNM 
staging) 

• V rámci mezioborového týmu spoluúčast při 
rozhodování o strategii léčby jednotlivých pacientů 

• Operativu (kurativní, podpůrnou i paliativní - TRST) 
• Spolupráci při zajišťování poléčebného sledování 
• Rehabilitace polykání 
• Spolupráci při zajišťování paliativní péče 

 

Co onkologové očekávají od ORL lékaře?
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Otologický a otoneurologický 
kurz 2017

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, Praha
Katedra otorinolaryngologie IPVZ

Ve dnech 23.–26. ledna 2017 se na Klinice ORL a chirur-
gie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole 
uskutečnil již čtvrtý ročník Otologického a otoneurolo-
gického kurzu. Pozvání tentokrát přijali dva zahraniční 
hosti, prof. Miklós Tóth z Hamburgu a dr. Eleftherios  
S. Papathanasiou z Kypru. Profesor Tóth je otolog, s mi-
mořádnými znalostmi anatomie a embryologie tem-
porální kosti, jeho sdělení vhodně doplnila program 
otologické a otochirurgické části kurzu. Z pořádajícího 
pracoviště přednesli přednášky prim. Jan Kluh, as. Zde-
něk Čada, as. Oliver Profant, as. Zdeněk Fík, as. Zuzana 
Balatková, as. Jan Bouček. Hosty z dalších místních pra-
covišť byli as. Radka Pourová – Ústav biologie a lékař-
ské genetiky 2. LF UK a FN Motol, as. Jiří Lisý – Klinika 
zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, as. Ondřej 
Čakrt – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 
2. LF UK a FNM a as. Libor Černý – Foniatrická klinika  
1. LF UK a VFN.

Středeční program je již tradičně věnována otoneuro-
logii. Letos byl nově zařazen i workshop dr. Papatha-
nasiouse zaměřený na teoretickou a praktickou část 
VEMP vyšetření. Otoneurologický program byl zakon-
čen praktickým nácvikem diagnostických a terapeutic-
kých manévrů. Nasazení a přístup lektorů – as. Čady, 
as. Čakrta, as. Balatkové a dr. Hrubé byl účastníky, 
i přes ataky vertiga a nauzey, kladně hodnocen.

Další novinkou letošního ročníku byl blok zaměřený 
na endoskopickou ušní chirurgii, který přednesl as. 
Richard Salzman – Klinika otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku, FN Olomouc. Teoretický úvod do-
provodil přehlednou demonstrací středoušní anatomie 
a základních endoskopických technik na kadaveru. Ná-
sledně měli všichni účastníci možnost si endoskopii 
středouší prakticky vyzkoušet.

V průběhu všech čtyř dnů byly teoretické přednášky 
doplněny živými přenosy z operačních sálů, kdy vý-
běr operací byl tematicky přizpůsoben průběhu kurzu. 
Obrazem v HD kvalitě byly přenášeny komentované 
operace: myringoplastika a stapedoplastika (operace 
vedli prim. Jan Kluh, as. Jan Bouček), technicky byla za-
jištěna i přímá komunikace s operatérem z auditoria. 

Středeční otoneurologický program byl prokládán ob-
razem a vstupy z operace vestibulárního schwannomu, 
kterou vedli prof. Betka a prof. Zvěřina. Ve čtvrtek byla 
přenášená kochleární implantace, kterou vedl as. Zde-
něk Čada. 

Teoretické anatomické znalosti a operační techniky 
mělo možnost si 11 přihlášených účastníků vyzkoušet 
v rámci disekce spánkové kosti – v pondělí a úterý od-
poledne. Intenzivních několik hodin preparace probí-
halo pod přísným, ale vlídným dohledem lektorů, včet-
ně prof. Tótha. V průběhu těchto dnů byl pro všechny 
k dispozici také model k zavedení perimodiolární elek-
tody CI532 (Cochlear) kochleárního implantátu a mo-
del k Baha Connect i Attract implantaci, pod vedením 
ing. Tichého. 
Celkem se kurzu zúčastnilo 18 otorinolaryngologů 
z České republiky a Slovenska.

Otologický a otoneurologický kurz 2017, jak z hledis-
ka odborného, tak společenského, byl účastníky hod-
nocen kladně. V termínu 22.–25. ledna 2018 se těší-
me na shledání na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FNM v rámci dalšího ročníku.

Jan Bouček
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V. Brněnský ORL den
Dne 10. února 2017 se uskutečnil V. Brněnský ORL den 
pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku FN u sv. Anny. Tato odborná akce se již tradičně 
konala v historické budově Rektorátu VUT . 

Odborný program byl letos věnován diagnostice a léč-
bě krčních tumorů. První blok byl zahájen příspěvkem  
M. Pažourkové, vedoucí lékařce KZM FN u sv. Anny, 
která shrnula poznatky o výtěžnosti jednotlivých dia-
gnostických metod. Pohled na specifika léčby krčních 
tumorů u dětských pacientů nabídl ve své přednášce  
I.  Šlapák (Klinika dětské ORL, Brno). Následovaly příspěvky  
M. Veselého a J. Hanáka (ORL klinika, FN u sv. Anny, Brno) 
prezentující komentované kazuistiky kongenitálních krč-
ních rezistencí a benigních krčních tumorů. Druhý blok 
byl zahájen přednáškou M. Šteffla (ORL odd., FN Brno), 
který se zaměřil na taktiku chirurgické léčby Zenkerova 
divertiklu, zejména na indikace k intraluminárním a ze-
vním operačním přístupům. Následoval příspěvek P. Smil-
ka (ORL klinika FN u sv. Anny, Brno) prezentující soubor 
pacientů operovaných pro paragangliom karotického tě-
líska. Další příspěvek L. Šmardové (Interní hematologická 
a onkologická klinika, FN Brno) byl věnován současným 
poznatkům v diagnostice a léčbě lymfomů, požadavkům 
na správný odběr bioptického materiálu a významu his-
tologického, imunofenotypizačního a molekulárně-gene-
tického vyšetření. Závěrečná přednáška P. Čelakovského 
(ORL klinika, Hradec Králové) byla zaměřena na proble-
matiku metastáz do krčních uzlin neznámé primární lo-
kalizace. Všechny příspěvky byly diskutovány přítomnými 
panelisty a účastníkům tak nabídnut pohled na přístup 
různých pracovišť k prezentovaným tématům. Po ukon-
čení odborné části následoval společenský večer v his-
torické budově dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly 
kuloárové diskuze a neformální společenský program 
včetně ochutnávky vín a koncertu vážné hudby.

Věříme, že vzhledem k vysoké účasti (242 účastníků), 
bohatému odbornému programu i vydařené spole-
čenské části, bude i do budoucna Brněnský ORL den 
vítanou příležitostí nejen k odbornému obohacení, ale 
i k vzájemnému setkání. 

Na shledanou příští rok v Brně. 

Břetislav Gál

26. Vinohradské dny
20. dubna 2017, Praha
http://neurooto.net/

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 26. Vinohradské dny, která se 
budou konat dne 20. dubna 2017 v Praze v Klubu Lávka.

Věříme, že si najdete čas a naší akce se v krásném prostře-
dí účastníte.
 
Martin Chovanec, Aleš Hahn
ORL klinika FNKV a 3 LF UK Praha

15. Česko-slovenský 
foniatrický kongres 2017 
a XXVIII. Celostátní foniatrické 
dny Evy Sedláčkové 
8.–10. června 2017, Ostravice
www.foniatrie2017.cz

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé foniatrie,

dovolte, abychom Vás pozvali na XV. česko-slovenský foniat-
rický kongres a XXVIII. celostátní dny Evy Sedláčkové, který 
se na severní Moravě uskuteční opět po mnoha letech.

Za tuto dobu prošel celý obor významnými změnami. Tyto 
změny se týkají diagnostických ale i léčebných postupů, 
které jsme dříve ve foniatrii a otorinolaryngologii neznali. 
Foniatrický kongres je příležitostí se lépe vzájemně po-
znat, navázat nová přátelství a kontakty. Jsme přesvěd-
čeni, že místo, které jsme pro náš kongres vybrali, je pro 
tyto účely to pravé.

Vážené dámy, vážení pánové, na setkání s Vámi se těší 
za pořádající pracoviště 
 
Eva Havlíková, Pavel Komínek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

 

15. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES 2017  
a XXVIII. CELOSTÁTNÍ FONIATRICKÉ DNY EVY SEDLÁČKOVÉ 

 
8.-10. června 2017 

Hotel Freud, Ostravice 
SEKRETARIÁT KONGRESU 
BOS. org s.r.o. 
Kekulova 615/38 
400 01 Ústí nad Labem 
web: www.bos-congress.cz 
telefon: +420 475 531 098 

+420 475 534 332 
e-mail: sekretariat@bos-congress.cz 
 
Kancelář Ostrava 
FN Ostrava – Domov sester 
17. listopadu 1790/5 
708 52 Ostrava – Poruba 
telefon: +420 595 136 808 
e-mail: ostrava@bos-congress.cz 

 
www.foniatrie2017.cz Foto archiv MSK, Boris Renner 

http://www.foniatrie2017.cz
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4. česká ORL akademie 
6.–7. října 2017, Praha
www.orlakademie.cz

Vážení kolegové, 

rádi bychom Vás pozvali na čtvrtý ročník České ORL aka-
demie, která proběhne ve dnech 6.–7. října 2017 v Praze. 
Akademie v ucelených blocích nabídne témata: 

Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chi-
rurgie rinobaze (Plzák J., Matoušek P.), Karcinom hrtanu 
a hypofaryngu (Klozar J., Zábrodský M.), Středoušní zánět, 
sanační operace ucha, komplikace středoušních zánětů 
(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 zopako-
vat a rozšířit si diskutovaná témata. Registrační poplatek 
bude pro členy ČSORLCHHK ČLS JEP zvýhodněn. 

Webová stránka akce www.orlakademie.cz bude spuštěna. 

Těšíme se na Vaši účast. 

Zdeněk Fík, Jan Plzák
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS 
JEP a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN v Motole

XIV. meziregionální ORL seminář
17. března 2017
Posluchárna Fakulty veřejných politik,  
Bezručovo nám. 14, 746 01, Opava
http://www.nemocnice.opava.cz/aktuality?page=1&ida=348 

7. kurz dětské flexibilní 
bronchoskopie
20.–22. března 2017
2. LF UK, Nemocnice Motol, Praha
www.detskapneumologie.cz

Specializační kurz – Onkologie hlavy 
a krku
30. března 2017, FN Motol, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Workshop Chirurgie slinných žláz 
a krku (tonzilektomie, tonzilotomie, 
adenoidektomie, aj.)
3.–4. dubna 2017, Fakultní nemocnice Ostrava
http://www.fno.cz/, pavel.kominek@fno.cz

Sonografie hlavy a krku
11.–12. dubna 2017, ÚVN Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

7. mezioborové sympozium 
„Komplexní vyšetření u náhlých 
a neodkladných ORL stavů 
v ambulantní i klinické praxi“
21.–22. dubna 2017 
Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, 
Hradec Králové 
sympozium.orlfnhk.cz 

                                                       
                                  ODDĚLENÍ OTORINOLARYNGOLOGIE                                                

Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace,  
ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě  

a  
s Českou lékařskou společností – Spolkem lékařů v Opavě  

pořádá  

dne 17. března 2017  
 XIV. meziregionální ORL seminář  

 
Místo konání -posluchárna Fakulty veřejných politik  

Bezručovo nám. 14, 746 01, Opava 
 

 
 

 
 
 
 
 

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., Pardubická nemocnice  

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice 
                            Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava 

  
 

si Vás dovolují pozvat na 
 

7. mezioborové sympozium 
 

Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů  
v ambulantní i klinické praxi  

 
 

Termín: 21.-22.4. 2017  
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 

 
 
 

http://sympozium.orlfnhk.cz 
 

 
 
 
 

Na pracovní setkání se těší 
 
 

Jan Vodička    Viktor Chrobok    Pavel Komínek 
Arnošt Pellant    Petr Čelakovský    Karol Zeleník 
Pardubice    Hradec Králové    Ostrava 

  
 

http://www.orlakademie.cz
http://www.nemocnice.opava.cz/aktuality?page=1&ida=348
http://www.detskapneumologie.cz/
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.fno.cz/
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://sympozium.orlfnhk.cz
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Vyšetření a možnosti rehabilitace 
u pacientů s dysfagií 
27. dubna 2017, FM Motol, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Současné trendy v diagnostice 
a léčbě obstrukčního syndromu 
spánkové apnoe 
12. května 2017, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Společná ORL konference 
Pardubického a Královehradeckého 
kraje
19.–20. května 2017
EA Hotel Kraskov, Třemošnice-Starý Dvůr
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=410 
Přihláška: http://orl-konference.jdem.cz 

Workshop se zahraniční účastí
„Modern rhinoplasty techniques 
Prague 2017“
18.–19. května 2017, Praha
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-
-otorinolaryngologie-orl/odborne-akce

Chirurgie štítné žlázy
22. května 2017, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Laryngologie
6. května 2017, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

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

Otologický den
7. prosince 2017, Pardubice
Odborný garant: MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
Místo konání: Pardubice 
www.otologickyden2017.cz
otologickyden2017@guarant.cz

 

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice 
Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska  
a Česká asociace sester, sekce ORL 

pořádají  

společnou ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje 

na téma 

NNeeddoossllýýcchhaavvoosstt
a varia 

1199.. –– 2200.. 55.. 22001177
EEAA HHootteell KKrraasskkoovv
TTřřeemmooššnniiccee -- SSttaarrýý DDvvůůrr

www.hotelkraskov.cz 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako 
akce kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je pořádána se souhlasem stanov POUZP a je 

určena pro všeobecné sestry. Účastníci obdrží certifikát o účasti.  

Místo konání: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2, 
posluchárna II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie

Radim Kaňa, Ladislava Šídová

Jednací jazyk: angličtina, čeština. Akce bude honorována kredity ČLK
Na setkání s Vámi se těší

e-mail: radim.kana@vfn.cz   Tel: 224 962 312 (02)  e-mail: ladislava.sidova@vfn.cz
podrobnější informace o připravované akci budou na internetu k dispozici v průběhu měsíce ledna 2017 na  

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-otorinolaryngologie-orl/odborne-akce

Hlavní lektoři

Gilbert J. Nolst Trenité
Professor of Otorhinolaryngology and Facial Plastic Surgery
Past-president and member of the Executive Board of the European Academy of Facial  
Plastic Surgery, Amsterdam, Netherlands

Dirk Jan Menger
University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht), Department of ENT-FPS, Utrecht, Netherlands

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oddělení otorinolaryngologie
Česká společnost pro otorinolaryngologii 
a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zhlédnout špičky evropské rinochirurgie  
v tuzemských podmínkách (za tuzemské ceny). Kapacita kurzu je omezena!

Odborný program workshopu
– Přehled moderních metod rinoseptoplastiky
– Prakticky zaměřené přednášky
– Přenosy z operačního sálu
– Diskuze týkající se demonstrovaných výkonů

Workshop se zahraniční účastí

„Modern rhinoplasty  
techniques Prague 2017“
18.–19. května 2017

www.purkynuvfond.cz

http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=410
http://orl-konference.jdem.cz
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.sso.sk/kongresy.php
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-otorinolaryngologie-orl/odborne-akce/
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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 

Informace o nyní probíhající klinické studii u nemocných s náhlou ztrátou sluchu:
http://hearingloss-study.info

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

Hlavní partner Partneři

https://www.facebook.com/otolaryngologie
https://twitter.com/otolaryngologie
http://hearingloss-study.info/

