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Informace k úhradám 
zdravotní péče
1. Úhrada screeningu sluchu u pětiletých dětí (výkon 
71112 – audiometrický screening sluchu dítěte 
ve věku 5 let)
 
ČSORLCHHK ČLS JEP prosazuje, aby byl výkon audiome-
trický screening sluchu dítěte ve věku do 5 let (71112) 
hrazen stejným způsobem jako jiné výkony screeningo-
vého charakteru, tj. výkonovým způsobem bez další re-
gulace.

Vzhledem k tomu, že výkon 71112 byl do Seznamu zdra-
votních výkonů začleněn až po publikaci úhradové vy-
hlášky pro rok 2019, není ve vyhlášce uveden mezi výko-
ny, které jsou hrazeny automaticky výkonově.
 
Odborná společnost se proto obrátila na jednotlivé zdra-
votní pojišťovny s výzvou, aby úhradu výkonu 71112 
v roce 2019 z regulace vyjmuly.
 
OZP, ZPMV, RBP, ZPŠ přislíbily, že výkon 71112 v roce 
2019 úhradově zohlední jako novou kapacitu.
 
VZP ČR se k problematice úhrady výkonu 71112 v roce 
2019 přímo nevyjádřila a úhrada výkonu v roce 2019 
bude předmětem dalšího jednání.

VoZP a ČPZP na přípis neodpověděly.

Pro rok 2019 doporučujeme vykazovat zdravotním pojiš-
ťovnám všechny výkony 71112, které budou provedeny. 
Výkon 71112 je kalkulován na 299 bodů, tj. úhrada s hod-
notou bodu 1,06 Kč činí 316,94 Kč. Pokud bude výkon 
71112 proveden u nového unikátního pojištěnce jako je-
diná péče v roce 2019, k překročení referenčního limitu 
na pojištěnce nedojde a poskytovatel navíc získá nového 
unikátního pojištěnce a tím i prostor pro navýšení celkové-
ho limitu úhrady. U poskytovatelů, u kterých k překročení 
úhradového limitu v důsledku vykazování výkonu 71112 
dojde (poskytovatelé, kteří spolu se screeningem poskyt-
nou pojištěncům v průběhu roku 2019 i další péči), dopo-
ručujeme úhradové zohlednění nového výkonu 71112 po-
žadovat v rámci námitky proti vyúčtování roku 2019.
 
Pro rok 2020 se podařilo v rámci dohodovacího řízení 
prosadit, že v roce 2020 bude výkon 71112 hrazen vý-
konově s hodnotou bodu 1,04 Kč bez další regulace.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
prosím o vaše laskavé a důsledné vykazování 
kodu 71112, pouze touto cestou bude možné 
zpětně zjistit správnost provádění screeningu 
sluchu pětiletých dětí.

Děkuji vám
Viktor Chrobok

2. Kompenzace změny Seznamu zdravotních výkonů 
od 1. 1. 2016 (změna nositelů výkonů z L2 na L3)
 
Odborná společnost a SAOF dlouhodobě usilují o úhra-
dové zohlednění změn SZV, ke kterým došlo v odbornosti 
701, 711 a 702 s účinností od 1. 1. 2016 (změna nositelů 
výkonů z L2 na L3). Po opakovaných jednáních se podaři-
lo dosáhnout významného úspěchu.
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Milé kolegyně, vážení kolegové,

je nesmírně potěšující sledovat odborné aktivity naší odborné společnosti, jejich nárůst se odráží i v právě vychá-
zejícím ORL zpravodaji.

Rád bych vás upozornil na dvě významné události v druhé polovině letošního roku:
• volby do výboru ČSORLCHHK ČLS JEP,
• 8. Česko – Slovenský otorinolaryngologický kongres, 4.–6. září 2019, Šamorín, Slovenská republika, https://orl2019.sk/

Těším se na další setkání a spolupráci s vámi
Viktor Chrobok

Sdělení

https://orl2019.sk/
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V rámci dohodovacího řízení pro rok 2020 se podaři-
lo dohodnout kompenzační mechanismus, který ak-
ceptovaly všechny zdravotní pojišťovny.
 
Konkrétně bylo dohodnuto, že zdravotní pojišťovny pro 
výpočet úhrady v roce 2020 navýší smluvním poskyto-
vatelům v oborech ORL hodnotu maximální úhrady na 1 
rodné číslo (PURO). Navýšení se bude týkat těch posky-
tovatelů, kterým byla v roce 2018 vykázaná péče danou 
zdravotní pojišťovnou uhrazena s výslednou hodnotou 
bodu nižší než 1,03 Kč. U těchto poskytovatelů budou 
za účelem výpočtu nové hodnoty PURO všechny výkony 
71133, 71315, 71313, 71317, 71511, 71533, 71563, 
71580, 71535, 71544, 71621, 71625, 71627, 71629, 
71630, 71653, 71663, 71781, 71713, 71787, 71789, 
které poskytovatel vykázal dané zdravotní pojišťovně 
v roce 2018, oceněny s hodnotou bodu 1,03 Kč a z takto 
nově stanovené výsledné úhrady za rok 2018 bude vypo-
čtena hodnota PURO pro rok 2020.
 
Dohoda musí být ještě schválena v rámci závěrečné fáze 
dohodovacího řízení a následně Ministerstvem zdravot-
nictví ČR. 
 
Nad rámec uvedeného se podařilo dohodnout s OZP 
i kompenzaci pro rok 2018 a 2019. Co se týče roku 
2018, poskytovatelé, kterých se kompenzace týká, již do-
rovnání od OZP obdrželi.
 
S VZP ČR probíhá jednání o kompenzaci na rok 2019, kte-
ré ještě nebylo uzavřeno. V návaznosti na výsledek do-
hodovacího řízení pro rok 2020 bude iniciováno jednání 
o kompenzaci v roce 2019 i s ostatními zdravotními po-
jišťovnami. O výsledku budou poskytovatelé informováni.
 
Jitka Vydrová
předsedkyně SAOF
místopředsedkyně ČSORLCHHK ČLS JEP

Zákon o veřejném  
zdravotním pojištění
Odkaz na Zákon o veřejném zdravotním pojištění, který 
by měl být platný od 1. 12. 2019. Pod číselným kódem 08 
jsou uvedena sluchadla a řečové procesory kochleárních 
implantátů. ČSORLCHHK ČLS JEP se stále snaží o úpravu 
některých položek. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-282
 
Viktor Chrobok

Flexibilní endoskopické 
vyšetření polykání (FEES) 
71330
 
ČSORLCHHK ČLS JEP podala návrh na úpravu indikačních 
kritérií – odstranit podmínku indikace KOC a CVC – umož-
nit nasmlouvání výkonu i pro „necentrová“ pracoviště.

V roce 2020 by měla být platná nové verze registrační 
listu.

Podmínky:
Definice pracoviště: přístrojové vybavení (flexibilní en-
doskop, zařízení k záznamu a zpětné analýze vyšetření). 
Lékař vyškolený v diagnostice a terapii poruch polykání. 
Klinický logoped vyškolený v diagnostice a terapii poruch 
polykání. Vyškolení a garanci odbornosti lékařů prová-
dějících vyšetření zajistí: ORL klinika FN Hradec Králové, 
ORL klinika FN Ostrava, ORL klinika FN Motol a ORL kli-
nika FNUSA Brno. Kvalifikaci pro klinického logopeda 
je absolvování Certifikovaného kurzu MZČR pro logo-
pedy “Poruchy polykání – diagnostika a léčba“, MZDR 
10775/2017-3/ONP).

Příslušné proškolení lékařů je možné získat již v tomto 
roce na výše uvedených pracovištích.
 
Viktor Chrobok

100 pacientů s kochleárním 
implantátem AB v České 
republice

 
Společnost Abionic s.r.o., výhradní distributor kochle-
árních implantátů HiResolution Bionic Ear amerického 
výrobce Advanced Bionics (AB), si dovoluje informovat 
odbornou veřejnost zabývající se sluchovým postižením 
o tom, že v prvním dubnovém týdnu 2019 byl zaveden 
tento typ implantátu v České republice již stému pacien-
tovi.

Kochleární implantát AB je u nás dostupný od října roku 
2015. Za dobu 3,5 let byl použit pro pacienty všech im-
plantujících center v ČR s výbornými výsledky, zejména 
s rychlým nástupem sluchových schopností, především 
díky velmi přesné reprezentaci zvuků, které tento systém 
poskytuje.

Tab: Počty implantovaných AB v jednotlivých CI 
centrech v ČR

Pracoviště Děti Dospělí Celkem

FN Motol – děti 24  24

FN Motol – dospělí  25 25

FN Ostrava 15 18 33

FN Brno 2  2

FN Hradec Králové 4 12 16

Celkem 45 55 100
 
Firma Advanced Bionics ve spolupráci s firmou Phonak 
přinesla během této krátké doby řadu inovací, jejichž do-
stupnost pro pacienty v ČR zajišťuje Abionic s.r.o. vždy 
mezi prvními zeměmi.
• z původního implantátu HiRes 90K Advantage 

na tenký HiRes Ultra a letos HiRes Ultra 3D, který 
umožňuje bezpečné provedení MRI až 3 T bez 
odstraňování magnetu, bandážování hlavy či omezení 
její polohy při MRI skenování
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• nový zvukový procesor Naída CI Q90 s unikátními 
funkcemi pro binaurální a bimodální slyšení – 
a v tomto pololetí přichází další funkce Naída CI 
Connect s možností audio přenosu z prakticky všech 
bluetooth zařízení a hands-free telefonování přímo 
přes zvukový procesor

• bezdrátová příslušenství pro optimalizaci poslechu 
v náročných podmínkách od firmy Phonak, (systém 
Roger) a další.

 
Děkujeme za důvěru všem uživatelům AB a všem odbor-
níkům z implantujících center a dalších institucí, které na-
šim uživatelům věnují svoji péči, a těšíme se, že budeme 
moci kvalitu našich služeb a našich produktů v budouc-
nosti nadále potvrzovat.
 
Za společnost Abionic s.r.o.
Jaroslava Příhodová
jednatelka
www.abionic.cz, www.advancedbionics.com

Informace o dostupnosti 
přípravku Rectodelt 30 mg 
čípky v rámci specifického 
léčebného programu
 
Bližší informace o tomto specifickém léčebném progra-
mu a léčivém přípravku naleznete na webových strán-
kách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v sekci databá-
ze léků a to včetně odkazu na Souhrn údajů o přípravku 
v českém jazyce.

Více zde.

Účelem specifického léčebného programu je:
léčba dětí s akutní subglotickou laryngitidou (pseudo-
krup), akutní krustózní laryngotracheobronchitidou (krup) 
a spastickou bronchitidou. Léčba bronchiálního astmatu, 
alergických reakcí, akutních a chronických revmatických 
onemocnění, ulcerózních střevních zánětů a vážných akut-
ních kožních onemocnění bez zánětu (dermatóza). 

Volby do výboru 
ČSORLCHHK ČLS JEP pro 
volební období 2020–2023
 
Výbor společnosti ČSORLCHHK ČLS JEP rozhodl na svém 
jednání dne 11. 4. 2019 o konání voleb pro období 2020–
2023. V souladu se stanovami a volebním řádem ČLS JEP 
byla zvolena dvoukolová elektronická volba.
 
Volby se konají do 
a) výboru, voleno bude 11 osob
b) revizní komise, voleny budou 3 osoby
 
Výbor zvolil za členy volební komise
a) MUDr. Helena Rosická – Praha (předsedkyně)
b) As. MUDr. Petr Laštůvka – Praha (člen)
c) MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D – Brno (členka)
 
Člen volební komise nebude kandidovat do volených funkcí.
 
Průběh voleb
Každému řádnému členu ČSORLCHHK ČLS JEP, který na-
hlásil svoji emailovou adresu, bude z volebního systému 
zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti ve vol-
bách. Řádné členství zahrnuje úhradu členských poplatků.
 
V prvním kole bude podle počtu obdržených hlasů se-
stavena kandidátka 20 osob pro výbor a 5 kandidátů 
pro revizní komisi ČSORLCHHK ČLS JEP, ze kterých bude 
stejným mechanismem ve druhém kole sestaven výbor 
ČSORL v počtu 11 osob a revizní komise v počtu 3 osob.
Na první schůzi nového výboru a revizní komise si výbor 
zvolí tajným hlasováním ze svého středu předsedu vý-
boru, místopředsedy, vědeckého sekretáře a hospodáře 
(pokladníka). Členové revizní komise si zvolí ze svého 
středu předsedu.
 
1. kolo voleb bude probíhat v termínu 16. 9. 2019 
od 10:00 hodin do 7. 10. 2019. do 17:00 hodin
V prvním kole elektronických voleb bude probíhat tzv. Pří-
prava kandidatur, může se navrhnout kandidát do voleb 
výboru a revizní komise. Každý řádný člen společnosti má 
právo vybrat kandidáta (z řad členů společnosti) a zaslat 
nominaci do kandidátní listiny. Členové společnosti, kteří 
získají nejvíce nominací, musí s kandidaturou v druhém 
kole vyslovit souhlas.
 
2. kolo voleb bude probíhat v termínu 4. 11. 2019 
od 10:00 hodin do 25. 11. 2019 do 17:00 hodin
V druhém kole elektronických voleb bude možné vo-
lit ze seznamu navržených kandidátů. Definitivní výbor 
po ukončení voleb bude mít 11 členů výboru a 3 členy 
revizní komise.
 
Abychom zajistili hladký průběh hlasování, vyzýváme 
všechny členy ČSORLCHHK ČLS JEP, aby aktualizovali své 
údaje v členské databázi. Voleb se může zúčastnit pouze 
řádný člen prostřednictvím emailu. Řádné členství zahr-
nuje úhradu členských poplatků.
 
Aktualizaci údajů můžete provést prostřednictvím for-
muláře ČLS JEP: http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni 
(Aktualizace dat – centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.)

http://www.abionic.cz/
http://www.advancedbionics.com/
http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0231979
http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
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Průběh voleb bude možné sledovat na:
http://www.otorinolaryngologie.cz/

Za volební komisi
MUDr. Helena Rosická  
předsedkyně volební komise

Laureáti Kutvirovy ceny 2018
Cena České společnosti otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
(práce členů společnosti publikované v r. 2018)

Laureáty ceny se stávají autoři prací: 
Kategorie do 35 let 
M. Formánek, P. Migaľová, P. Krulová, M. Bar,  
D. Jančatová, H. Zakopčanová-Srovnalová,  
H. Tomášková, K. Zeleník, P. Komínek 
Combined transcranial magnetic stimulation in the tre-
atment of chronic tinnitus. Annals of Clinical and Transla-
tional Neurology. 2018; 5(7):857-864 (IF 2017 = 4,649)
http://dx.doi.org/10.1002/acn3.587

J. Lazák, J. Lisý, D. Kalfeřt, J. Plzák 
Silent Sinus Syndrome, Otolaryngologie a Foniatrie 
67(3):58-61 (IF 2017 = 0,00)

L. Staníkovová, R. Walderová, D. Jančatová,  
M. Formánek, K. Zeleník, P. Komínek
Comparison of narrow band imaging and the Storz Profe-
ssional Image Enhancement System for detection of laryn-
geal and hypopharyngeal pathologies. Eur Arch Otorhino-
laryngol. 2018 Jul; 275(7):1819-1825 (IF 2017 = 1.546)

Kategorie nad 35 let
L. Školoudík, Kalfeřt, T. Valenta, V. Chrobok
Relation between adenoid size and otitis media with 
effusion, European Annals of Otorhinolaryngology, Head 
and Neck Diseases, Volume 135, Issue 6, 2018, Pages 
399-402, ISSN 1879-296 (IF = 1,036)
https://doi.org/10.1016/j.anorl.2017.11.011

T. Rybnikár, M. Šenkeřík, J. Chládek, J. Chládková,  
D. Kalfeřt, L. Školoudík
Adenoid hypertrophy affects screening for primary ciliary 
dyskinesia using nasal nitric oxide, International Journal 
of Pediatric Otorhinolaryngology, Volume 115, 2018, 
Pages 6-9, ISSN 0165- 5876 (IF = 1,305)
https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.09.007

L. Školoudík, V. Chrobok, Z. Kočí, J. Popelá, J. Syka,  
J. Laco, A. Filipová, E. Syková, S. Filip
Transplantation of hBM-MSCs Increases Bone Neo-Forma-
tion and Preserves Hearing Function in the Treatment of 
Temporal Bone Defects – on the Experience of Two Month 
Follow Up, Stem Cell Reviews and Reports (IF = 2.967)
https://doi.org/10.1007/s12015-018-9831-z

B. Gál, T. Talach, M. Veselý, J. Rottenberg,  
P. Urbánková, P. Smilek, R. Kostřica, J. Hložek
Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro pří-
mé kostní vedení. Otorinolaryng.a Foniat (Praque), 97, 
2018, 2:50-55, (IF = 0,00)

B. Gál, J. Stupka, J. Rottenberg, J. Hanák,  
P. Urbánkova, E. Vogazianos, D. Slouka
Facial Nerve Reconstruction Following Ablative Parotid Sur-
gery – The Ansa Cervicalis Hypoglossal-Facial Anastomosis: 
A Case Report and Review of Literature. Otorinolaryng. 
a Foniat (Praque), 67, 2018, č. 3, s s. 75-78, (IF = 0,00)

B. Gál, J. Rottenberg, T. Talach, M. Veselý,  
Z. Kadaňka, E. Kadaňková, Z. Horová, M. Budíková, 
R. Kostřica, J. Hložek
Efektivita jednostranné kochleární implantace u dospě-
lých pa cientů s těžkou poruchou sluchu. Cesk Slov Neu-
rol N 2018, 81/114(6): 664-668, (IF = 0,508)

Kategorie nebo kapitola v monografii
M. Tedla, M. Černý a kol.
Poruchy polykání, 2. doplněné a aktualizované vydání, 
Tobiáš: Havlíčkův Brod, 2018, ISBN 978-80-7311-188-5

A. Hahn a kol.
Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi, 2., dopl-
něné a aktualizované vydání, Praha: Grada, s. 418, ISBN 
978-80-271-0572-4 

Podpora mladých ORL lékařů 
k aktivní účasti v roce 2019
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP každoročně podporuje vzdělávání a účast 
na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé 
ORL lékaře do 35 let. 

Výše podpory, seznam akcí a podmínky žádosti nalezne-
te na webových stránkách www.otorinolaryngologie.cz 
v rubice odborné akce.

Časopis Otorinolaryngologie 
a foniatrie 
Novinky
• upraveny a zveřejněny nové pokyny pro 

autory – https://www.prolekare.cz/casopisy/
otorinolaryngologie-foniatrie/informace

• aktualizována redakční a ediční rada – bude 
zveřejněno v čísle 2 / roč. 2019 – dále viz. www  
https://www.prolekare.cz/casopisy/
otorinolaryngologie-foniatrie/informace

Výzva
• k zasílání odborných vědeckých prací (původní práce, 

přehledové články, kazuistiky)
• k citování článků z časopisu Otorinolaryngologie 

a foniatrie i v pracích zasílaných do jiných časopisů 
(domácích/zahraničních) – míra citací časopisu je 
uznáním jeho odborné úrovně

Jaromír Astl
vedoucí redaktor

https://doi.org/10.1016/j.anorl.2017.11.011
https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.09.007
https://doi.org/10.1007/s12015-018-9831-z
http://www.otorinolaryngologie.cz
https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/informace
https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/informace
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VII. Brněnský ORL den
8. února 2019, Brno
 
8. února 2019 se uskutečnil v historické budově Rektorá-
tu VUT v Brně VII. ročník brněnského ORL dne pořádaný 
Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN 
u sv. Anny a LF MU v Brně. 

Odborný program byl tematicky rozdělen do dvou boků. 
První blok byl věnován diagnostice a léčbě poruch spán-
ku. J.Hanák se na úvod zaměřil na diagnostický algorit-
mus a zvláště DISE (endoskopické vyšetření ve farmako-
logicky navozeném spánku). DISE je na našem pracovišti 
standardně prováděno před každým chirurgickým výko-
nem s cílem upřesnění lokalizace a míry obstrukce a tím 
k individuálnímu zacílení typu a rozsahu chirurgického 
výkonu. Následující prezentace přednosty plzeňské ORL 
kliniky D. Slouky byla věnována spánkové monitoraci 
a konzervativním metodám léčby syndromu spánko-
vé apnoe (OSAS). Celý blok byl zakončen přednáškou J. 
Klozara z motolské kliniky shrnující možnosti chirurgické 
léčby ronchopatie a OSAS. Zvláště diskutovanou otázkou 
byly způsoby řešení obstrukce v oblasti kořene jazyka, 
kdy krom preferovaných miniinvazivních přístupů byly 
prezentovány první zkušenosti pražské kliniky s hyoido-
pexí, tedy fixací jazylky k chrupavce štítné.

Druhý tematický blok byl věnován poruchám polykání 
a onemocněním jícnu. Byl zahájen prezentací P.Urbán-
kové, která představila činnost poradny pro poruchy po-
lykání brněnské kliniky a prezentovala praktické ukázky 
nálezů pacientů indikovaných k flexibilnímu endosko-
pickému vyšetření polykání (FEES). Refluxním choro-
bám a zvláště diagnostice a léčbě extraezofageálního 
refluxu se věnovala T. Hložková. Mimo jiné prezento-
vala výhody systému Restech, 24-hodinové pH-metrie 
v oblasti orofaryngu. Pohled na dětskou problematiku 
poruch polykání nabídl ve formě kazuistických sdělení 
M.Urík, přednosta dětské brněnské kliniky. Velmi boha-
tou diskuzi vyvolal příspěvek J. Rottenberga věnovaný 
managementu poleptání jícnu. V závěrečné přednášce 
M. Štěffl shrnul zkušenosti bohunického ORL oddělení 
s řešením stenóz jícnu.

Po ukončení odborné části následoval společenský večer 
v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT, 
kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální spole-
čenský program za doprovodu kyjovské cimbálové mu-
ziky. K radosti organizátorů i letošní ročník brněnského 
dne byl bohatě navštíven (243 registrovaných účastníků). 

Za organizátory bych chtěl všem poděkovat za účast a tě-
ším se na další ročník, který bude připomínkou stého vý-
ročí založení brněnské ORL kliniky.
 
Břetislav Gál
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku FN u sv. Anny a LF v Brně

Demonstrační kurz 
středoušní chirurgie
21.–22. února 2019, Praha

Ve dnech 21.–22. února 2019 se ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze uskutečnil Demonstrační kurz stře-
doušní chirurgie pořádaný ORL oddělením VFN. Hlav-
ními lektory kurzu byli primář ORL oddělení NsP Mělník 
MUDr. Lukáš Otruba a Prof. MUDr. Juraj Klačanský ze Slo-
venska. Odborný program probíhal jak v rovině teoretické 
formou přednášek, tak praktické, kdy účastníci sledovali 
operace formou videopřenosu z operačního sálu. Před-
nášky byly věnovány následujícím tématům: anatomie 
středouší, problematika myringoplastik, tympanoplastik 
a stapedoplastik, dále pak problematice retrakčních ka-
pes, sanačním operačním operacím, second look opera-
cím a zobrazovacím metodám.

V přímém přenosu ze sálu byly provedeny myringoplas-
tiky, stapedoplastiky, tympanoplastiky a sanační operace. 
Operoval prim. Otruba a prof. Klačanský. Velmi přínosná 
a podnětná byla diskuse jak k prezentovaným přednáš-
kám, tak k provedeným operacím.

Kurzu se zúčastnilo 28 lékařů z České a Slovenské republiky.

Věříme, že pro účastníky byl kurz přínosný a získané po-
znatky využijí ve své praxi.

Těšíme se na setkání v příštím roce.
 
Za organizátory
Radim Kaňa
ORL oddělení VFN v Praze

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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Kurz – Diagnostika a léčba 
časných nádorových 
onemocnění hrtanu
8. března 2019, Praha 

Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, 
uspořádala dne 8. 3. 2019 kurz cílený na nádory hrtanu 
časného stádia. V dopolední části se lektoři as. MUDr. M. 
Zábrodský a as. MUDr. P. Lukeš, Ph.D. věnovali problema-
tice etiologie a patogeneze nádorů hrtanu a jejich sliznič-
ních prekurzorů. Dále byl probrán současný standard dia-
gnostických protokolů těchto onemocnění a také léčebné 
možnosti a jejich výsledky. Ve druhé, praktické části kur-
zu, byl demonstrován diagnosticko-terapeutický přístup 
k léčbě onemocnění u pacientů indikovaných k endosko-
picky asistované laserové chordektomii. S onkologickými 
pacienty se pravidelně setkáváme v ordinacích, proto 
nás velmi potěšil zájem účastníků o prezentovanou pro-
blematiku. Za lektory mohu říci, že kurz proběhl ve vel-
mi hezké atmosféře. Doufáme, že podobně to vnímalo 
i všech osm účastníků, kteří se kurzu účastnili. 

Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další se-
tkání při příštích akcích. 

Za lektory
Michal Zábrodský

Zpráva z pracovního setkání 
skupiny EUSCREEN 
8. března 2019, Poznaň (Polsko)

Dne 8. března 2019 se sešla v polské Poznani pracovní 
skupina EUSCREEN na projektu evropského programu 
screeningu sluchu a zraku u dětí (za Českou republiku 
Dršata – sluch, Hložánek – zrak). Cílem projektu je po-
rovnání screeningových systémů jednotlivých zemí a do-
poručení optimálních postupů vzhledem k individuálním 
zdravotnickým systémům a ekonomickým možnostem. 
Setkání předcházel sběr dat z velmi sofistikovaných do-
tazníků.

Závěry k screeningu sluchu lze shrnout takto:
• Ve všech rozvinutých evropských zemích je zaveden 

celoplošný screening sluchu novorozenců, liší se 
však metody (TEOAE, AABR), počet stupňů (1–4) 
a garantující odbornosti (ORL, pediatři), a chybí 
monitoring dat.

• Screening sluchu zdravých a rizikových novorozenců 
je třeba provádět odlišným způsobem (AABR pro 
rizikové děti).

• Do budoucna je třeba zaměřit se na hodnocení 
účinnosti screeningových systémů, automatický sběr 
dat (webové databáze komunikující se screenigovými 
přístroji).

V České republice platí od r. 2018 4-stupňový scree-
ning sluchu dětí (viz zde):
1. stupeň (screening) – porodnice (zdravotní sestry), ce-

loplošně všichni novorozenci: OAE (zdraví) nebo AABR 
(rizikoví);

2. stupeň (rescreening) – ORL pracoviště (ORL specialis-
té screeningové sítě) při jedno- či oboustranně nevý-
bavném screeningu: anamnéza, otoskopie a opaková-
ní OAE nebo AABR;

3. stupeň (diagnostika a korekce sluchu) – regionální pe-
daudiologická centra (foniatři a/nebo ORL specialisté), 
při jedno- či oboustranně nevýbavném screeningu: au-
diogram (eHL), dořešení etiologické diagnostiky a te-
rapie (sluchadla, implantáty)

4. stupeň (předškolní verifikace) – ORL pracoviště (spá-
doví specialisté), u všech dětí předškolního věku: 
screeningová tónová prahová audiometrie (a evt. do-
řešení sluchové poruchy dle lege artis postupů).

Jakub Dršata

http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu
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Kurz – Vyšetření a možnosti 
rehabilitace u pacientů 
s dysfagií
14. března 2019, Praha 

Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN 
v Motole, Katedře otorinolaryngologie IPVZ, proběhl dne 
14. března 2019 kurz věnovaný poruchám polykání se 
zaměřením na základy v tomto oboru a s velkým důrazem 
na praxi. Jednalo se již o 3. ročník. Lektory byli členové 
multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole: 
MUDr. Lucie Dostálová a MUDr. Michal Votava z pořádající 
kliniky, MUDr. Lenka Mrázková a Mgr. Markéta Hrušková 
z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK 
a FN v Motole a prof. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA ze 
Stomatologické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN 
v Motole. Kurz absolvovalo 7 účastníků, což bylo maxi-
mum možné kapacity. Účastníci absolvovali teoretické 
přednášky o základech dysfagiologické problematiky, 
dále přednášky zaměřené na možnosti rehabilitace de-
monstrované na kazuistikách. Byli seznámeni i s mož-
nostmi protetiky v dysfagiologii. Účastníci kurzu měli 
možnost vidět průběh videofluoroskopie přímo na radio-
diagnostickém pracovišti FN v Motole. Následně se též 
účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy poly-
kání, kde byly prezentovány zajímavé kazuistické případy 
a účastníci byli seznámeni s přístrojovým vybavením am-
bulance a možnostmi jeho využití. Děkujeme všem účast-
níkům za účast a zajímavé připomínky. 

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
Lucie Dostálová

XIII. demonstrační kurz 
a seminář 
Sanační a rekonstrukční 
chirurgie středního ucha
21.–22. března 2019, Svitavy

 Ve dnech 21.–22. března proběhl ve Svitavách XIII. kurz 
Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha, organi-
zovaný OS ČLK Svitavy a oddělením otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku Svitavské nemocnice, Nemocnice 
Pardubického kraje a.s.

Kurzu se odborně zúčastnili lektoři z Kliniky ORL a chirur-
gie hlavy a krku Pardubické nemocnice, Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity Pardubice, Kliniky ORL a chirur-
gie hlavy a krku FN Hradec Králové, UK LF Hradec Králové, 
Kliniky dětské ORL LF MU a FN Brno a ORL kliniky LF UP 
a FN Olomouc. Kurzu se zúčastnilo 29 lékařů z celé České 
republiky, Slovenska a SRN.

Do kurzu bylo připraveno celkem 5 operací, které byly 
z operačního sálu přenášeny do přednáškové místnosti. 
První den byli operováni 3 pacienti.

První byl pacient s MT a ET retrakční kapsou II. stupně 
a zúženým zvukovodem v pars ossea, pro který byla špat-
ná přehlednost bubínku a přístup k němu obtížný. Prove-
dena kanalplastika a meatoplastika zvukovodu, tympano-
tomie a podložení retrakčních kapes chrupavkou z tragu 
(prim. Sychra).

Druhým pacientem bylo dítě s hlubokou, nekontrolova-
telnou retrakční kapsou III. stupně. Všechny přítomné 
překvapil rozsah středoušní patologie. Retrakční kapsa 
zasahovala až do předního atiku a pod úroveň šlachy m. 
stapedius, mezi raménka třmínku a na ploténku třmín-
ku. Pro její bezpečné odstranění musela být odstraněna 
kovadlinka a hlavička kladívka. Byla to obtížná a náročná 
operace a bylo zde krásně vidět agresivitu retrakčních ka-
pes a cholesteatomu u dětí (prim. Machač).

Třetím pacientem prvního dne byl dospělý muž. Za vel-
mi malým lokálním nálezem ve zvukovodu, který by bylo 
možné při běžném otoskopickém vyšetření přehlédnout, 
se skrýval velký cholesteatom v atiku zasahující k aditu. 
Cholesteatom zcela destruoval hlavičku kladívka a kova-
dlinka musela být odstraněna. Byla provedena atikoan-
tromastoidektomie a tympanotomie, rekonstrukce kůs-
tek (PORP-frisbee), rekonstrukce horní stěny zvukovodu 
chondroperichondriálním štěpem a bone chips a oblitera-
ce trepanační dutiny bone paté. V průběhu operace byla 
ke kontrole lokálního nálezu opakovaně použita endosko-
pická optika. Do přednáškové místnosti byl střídavě přepo-
jován obraz z mikroskopu a z endoskopu. (MUDr. Vodička).

Náročný odborný program se protáhl do pozdních odpo-
ledních hodin.

Společenský večer proběhl v bowlingové hale Na Střelni-
ci. Byly k vidění mimořádné sportovní výkony a vítězové 
v kategorii mužů, žen a družstev byli po zásluze odměně-
ni hodnotnými cenami. 
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Druhý den byl reoperován dospělý muž s dlouhodobě te-
koucím levým uchem. Byla provedena revize po předchozí 
radikální konzervativní operaci, modelace nové trepanač-
ní dutiny (skeletizace střední jámy, sinodurální úhel, zbylé 
drobné sklepy retrosigmoidně a v hrotu). Byly patrny zcela 
fixované kůstky, odstraněna kovadlinka s usurací dlouhé-
ho výběžku a hlavička kladívka. Provedena myringosta-
pedopexe, parciální obliterace bone paté a lalokem svalu 
a periostu, krytí defektu na střední jámě a obnaženého n. 
VII v mastoidním úseku zjištěném již při předchozí operaci. 
V rámci sanace nebyl zjištěn cholesteatom, pouze granula-
ce a drobné zbylé sklepy a diploe (prof. Chrobok)

Posledním pacientem byl dospělý muž s nálezem hluboké 
retrakce v atiku, široce usurovaným skutem, kdy retrakce 
konturovala celé epitympanum vč. kůstek a dorzální hra-
nice retrakce dosahovala do poloviny laterálního kanálku. 
Retrakční kapsa byla odstraněna in toto. Část těla a krát-
ký výběžek kovadlinky zcela chyběl, ale dlouhý výběžek 
kovadlinky a inkudomaleární skloubení bylo intaktní, tak-
že přenos až na třmínek byl funkční. Retrakce ale pevně 
lpěla na předním okraji hlavičky kladívka, a proto byl od-
straněn zbytek kovadlinky a hlavička kladívka. Provedena 
rekonstrukce celého skuta. Vložen PORP 1,5 mm a pali-
sádou chrupavek rekonstruován zadní horní kvadrant bu-
bínku. Celá operace byla provedena pouze endoskopicky, 
bez mikroskopu (doc. Salzman).

Na téma chronického středoušního zánětu bylo připrave-
no celkem 43 odborných přednášek, na nichž se podílela 
všechna uvedená pracoviště. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, 
DrSc. z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardu-
bice a ORL kliniky v Pardubicích měl přednášky na téma 
operační technika a ošetřování otevřených trepanačních 
dutin a příspěvek k terminologii užívané v sanační a re-
konstrukční chirurgii spánkové kosti. Prof. MUDr. Vik-
tor Chrobok, CSc., Ph.D. z ORL kliniky v Hradci Králové 
přednesl přednášku o screeningu sluchu – současný 
stav, výhledy a problémy, dále klinickou anatomii bubín-
kové dutiny a její vliv na šíření cholesteatomu. Seznámil 
účastníky s novou klasifikací stagingu cholesteatomu 
STAM a operací spánkové kosti SAMEO ATO. Doc. Salz-
man, Ph.D. přednášel o endoskopické anatomii středouší 
a možnostech endoskopické ušní chirurgie.

Kurz měl dobrou odbornou i společenskou úroveň a účast-
níci měli i letos štěstí na zajímavé a rozsáhlé nálezy stře-
doušní patologie. Účastníci ocenili výbornou kvalitu obrazu 
přenášeného z operačního sálu do přednáškové místnosti.

Kurz podpořily firmy B. Braun Medical s.r.o., Carl Zeiss 
spol. s r.o., Hartmann-Rico a.s., Kettex Development s.r.o., 
Lindcare CZ s.r.o., Medial spol. s r.o., Medinet s.r.o., Olym-
pus Czech Group, s.r.o. a Surgipa Medical, spol. s r.o.

Videokonferenci on-line zajistila firma ORCZ Moravská 
Třebová a firma RADIX CZ ve spolupráci s firmou KARL 
STORZ.

Poděkování náleží všem lektorům kurzu a lékařům a sest-
řičkám ORL oddělení Svitavské nemocnice za organizační 
zajištění kurzu.
Účast lektorů ze 4 ORL klinik dává tomuto kurzu jedineč-
nost v pestrosti názorů na problematiku chronického 
středoušního zánětu a jeho chirurgickou léčbu.

Potvrdilo se, že kurz je vhodný nejen pro začínající a po-
kročilé středoušní chirurgy, ale i pro ambulantní lékaře. Ti 
rozhodují a odpovídají za včasnou diagnostiku chronic-
kého středoušního zánětu. Jeho včasným rozpoznáním 
mohou zabránit rozvoji rozsáhlých nálezů cholesteato-
mu, jaké jsme měli možnost vidět i na letošním XIII. kurzu 
ve Svitavách.

Termín příštího kurzu je předběžně stanoven na čtvrtek 
a pátek 26.–27. března 2020.
 
Libor Sychra
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Svitavská nemocnice

 

Kurz – Sonografie hlavy 
a krku moderní trendy
2.–3. dubna 2019, Praha 

V dubnu 2019 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngo-
logie IPVZ, pravidelný kurz věnovaný sonografii v oblasti 
hlavy a krku. Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale 
i lékaři z ostatních oborů.

Kurz se drží osvědčeného formátu, tedy je rozdělen 
do dvou dnů, účastníci v úvodu každého dne absolvo-
vali teoretické přednášky, o možnosti využití sonografie 
v ORL oboru a jejího přínosu při stanovení správné dia-
gnózy příslušných onemocnění. 
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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.

Potvrzuje se pozitivní trend z předchozích kurzů, kdy při-
bývá kolegů již s vlastními zkušenostmi se sonografií, což 
obohacuje odbornou diskuzi k jednotlivým případům.

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

Za kolektiv lékařů věnujících se sonogrfaii hlavy a krku
Petr Laštůvka

Kurz – Současné trendy 
v diagnostice a léčbě 
obstrukčního syndromu 
spánkové apnoe
5. dubna 2019, Praha 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Mo-
tole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 5. 
dubna 2019 pravidelný kurz Současné trendy v diagnos-
tice a léčbě obstrukční spánkové apnoe (OSA). V kurzu 
byly probrány principy diagnostiky OSA a základy ne-
chirurgické a chirurgické léčby této chorobné jednotky. 
Druhou část kurzu účastníci strávili na operačním sále, 
kde sledovali chirurgické zákroky, expanzní sfinktero-
vou faryngoplastiku a hyoidopexi. Třetí část kurzu byla 
věnována praktickým ukázkám zapojení a hodnocení ví-
cekanálové monitorace a nastavení přetlakové ventilace. 
Účastníci měli během kurzu možnost poznat klinickou 
problematiku OSA jak po stránce teoretické, tak i z prak-
tického hlediska. Kurzu se účastnilo 10 přihlášených léka-
řů a stážisté kliniky.

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

Za lektory a spánkovou skupinu kliniky
Jan Klozar
 

  

Workshop – chirurgie nosu, 
dutin a slzných cest
8.–9. dubna 2019, Ostrava
 
Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fa-
kultní nemocnice v Ostravě a Lékařská fakulta Ostravské 
univerzity uspořádaly ve dnech 8.–9. dubna 2019 mezi-
národní workshop věnovaný chirurgii nosu a slzných cest. 

Workshopu se zúčastnilo celkem 65 lékařů z České re-
publiky, Slovenska, Polska, Maďarska a SRN, jednací řečí 
byla angličtina.

Hlavními hosty workshopu byli prof. R. Weber (Karls-
ruhe), doc. A. Beule (Münster), Dr. J. Abrams (Hamm), 
prof. V. Chrobok (Hradec Králové), doc. P. Čelakovský 
(Hradec Králové) a prim. R. Kaňa (Praha). Kurz navázal 
na předešlé kurzy s živými přenosy, které klinika pořádá 
pravidelně od r. 2009. 

Podstatnou části programu byly živé přenosy operací 
ze sálů. Celkem bylo v průběhu dvou dnů operováno 12 
pacientů (septoplastika, endoskopické operace, turbino-
plastiky, dekomprese očnice a další). Zajímavé byly také 
operace slzných cest (intubace, dakryocystorinostomie), 
dále byl představen prelakrimální přístup u invertované-
ho papilomu čelistní dutiny (Weber). Během operací byla 
umožněna interaktivní debata mezi operatérem a účast-
níky workshopu. 

Odpolední teoretické bloky (panely) prvního i druhého 
dne byly věnovány izolovaným lézím klínové dutiny, oč-
nicovým komplikacím či novinkám v chirurgii nosu, které 
také vyvolaly velmi živé diskuse. 

Účastníci workshopu tak prožili dva velmi intenzivní dny 
věnované chirurgii nosu a slzných cest. Možností živě 
sledovat operace přímo z operačního sálu je workshop 
jedinečnou akcí svého druhu pořádanou v ČR. Je nepo-
chybné, že podobné workshopy by měly být opakovány 
i v budoucnu, jen tak lze i nadále udržovat krok s nejlepší-
mi pracovišti v Evropě. 
 
Pavel Komínek a Petr Matoušek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava
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Akutní stavy v otologii
12.–13. dubna 2019, Hradec Králové

Tématem 9. mezioborového sympozia konaného 12.–13. 
dubna 2019 byly Akutní stavy v otologii. Akci spolupořáda-
ly hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika a byla vě-
nována životnímu jubileu emeritního přednosty hradecké 
ORL kliniky prof. MUDr. Ivana Hybáška, DrSc., který v tomto 
roce slaví 90. narozeniny, a také prof. MUDr. Janu Hybáško-
vi, DrSc., prvnímu přednostovi ORL kliniky, ke 120. výročí 
jeho narození.
 
Již tradičně byl pátek věnován teoretickým přednáškám 
mezioborově zastoupených přednášejících. Ve čtyřech te-
matických blocích byly diskutovány:
• Sluchová trubice při změnách tlaku (moderátor 

panelu L. Školoudík),
• Náhlé poruchy sluchu a rovnováhy (moderátoři 

panelu J. Dršata, J. Mejzlík),
• Úrazy ucha (moderátor panelu M. Černý),
• Otogenní zánětlivé komplikace (moderátor panelu  

V. Chrobok).

V sobotu probíhala na 12 pracovištích workshopová část, 
při které měli účastníci ve skupinách po čtyřech možnost vy-
zkoušet některé z diagnostických a terapeutických metod:
1.  Mikrobiologické vyšetření, odběr kultivace z ucha  

(L. Ryšková)
2.  Vyšetření závratí: Video Head Impulse Test (M. Stříteská)
3.  Otoakustické emise (J. Mejzlík)
4.  BERA (J. Dršata)
5.  Tympanometrie, vyšetření funkce sluchové trubice 

(M. Formánek)
6.  Tónová audiometrie (M. Hloušková)
7.  Topodiagnostika obrny lícního nervu (P. Čelakovský)
8.  Balónková dilatace sluchové trubice (L. Školoudík)
9.  Otomikroskopie, pneumatická otoskopie (J. Vodička)
10. Akutní stavy po kochleární implantaci – bolesti ucha, 

zánět středního ucha, magnetická rezonance,  
nefunkčnost implantátu (K. Zeleník, P. Komínek,  
M. Okluský)

11. Endoskopie ucha flexibilní a rigidní (M. Černý,  
J. Šatanková)

12. CT a MR spánkové kosti (J. Kopřiva)
 
Předběžný termín 10. mezioborového sympozia se 
uskuteční 24.–25. dubna 2020.
 
Michal Černý, Petr Čelakovský a Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, 
Lékařská fakulta v Hradci Králové
e-mail: michal.cerny@lfhk.cuni.cz

3. Česko – Slovenský 
rinologický kongres
25.–26. dubna 2019, České Budějovice
 
Ve dnech 25.–26. dubna 2019 se v Českých Budějovicích 
konal 3. Česko – Slovenský rinologický kongres, jehož sou-
částí byly i XXVIII. jihočeské ORL dny. Odborný program 
probíhal formou přednášek, kulatých stolů a panelových 
diskuzí. Mezi hlavní témata kongresu patřila moderní te-
rapie chronické rinosinusitidy, dětská rinologie, úskalí ri-
noseptoplastik a chirurgická léčba nádorů nosních dutin, 
VDN a spodiny lební. Nejdůležitější společenskou událostí 
kongresu bylo udělení čestného členství České společ-
nosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS 
JEP doc. MUDr. Janu Vokurkovi, CSc., které mu předal její 
předseda prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. Další ri-
nologický kongres se uskuteční v roce 2021 na Slovensku. 
XXIX. jihočeské ORL dny se budou konat 23.–24. dubna 
2020 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Lubor Mrzena

mailto:michal.cerny@lfhk.cuni.cz
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Prof. Chrobok předává čestné členství ČSORLCHHK  
ČLS JEP doc. Vokurkovi

III. ročník Perfect beauty 
medicine Prague
18. května 2019, Praha 
 
V sobotu dne 18. 5. 2019 se v Praze v prostorách Centra 
estetické medicíny PerfectClinic konal III. kurz estetické 
chirurgie a korektivní dermatologie. Kurz byl rozdělen 
na dvě větve: plastická chirurgie a estetická dermato-
logie. Sekce plastické chirurgie byla stejně jako před 
rokem zaměřena na problematiku rinoplastik a jejím 
hlavním hostem byl Dr. Enrico Robotti z Itálie. Kurz es-
tetické dermatologie byl zaměřený na anti-aging miniin-
vazivní zákroky a sekci vedla přední česká dermatoložka 
MUDr. Věra Terzijská.

Akce přilákala 100 účastníků, z nichž třetinu tvořili der-
matologové a dvě třetiny plastičtí chirurgové. Mezi nimi 
bylo i několik otorinolaryngologů, kteří se věnují funkč-
ně-estetické operativě nosu. Na rozdíl od loňska, kdy 
byl hlavním řečníkem „původem“ otorinolaryngolog 
a zastánce zavřeného přístupu v rinoplastice prof. Piet-
ro Palma z Milána, dorazil tentokrát do Prahy zastánce 
otevřené techniky rinoplastiky, Dr. Enrico Robotti. Ten 
organizuje jeden z nejlepších světových workshopů v ob-
lasti rinoplastiky a plastické chirurgie obličeje, každoroční 
Bergamo Rhinoplasty. Přestože je Dr. Robotti plastický 
chirurg, ve svých sděleních zdůraznil klíčovou roli rekon-
strukce nosního septa pro funkční, ale i estetický výsle-
dek operace. Což možná mnozí z českých plastických chi-
rurgů slyšeli poprvé, a ještě z úst plastického chirurga… 
Zmínil i přínos předoperačního zobrazovacího vyšetření 
(cone-beam CT), podrobně demonstroval možnost využi-
tí ultrazvukového piezotomu při osteotomiích a ošetření 
hřbetu nosu, obsáhle se věnoval problematice revizní ri-
noplastiky.

Mezi českými přednášejícími byl hlavním řeční-
kem MUDr. Roman Kufa, vedoucí lékař PerfectClinic, 
a MUDr. Jiří Paděra ze stejného pracoviště, kde se ve spo-
lupráci s MUDr. Janem Kastnerem (ORL) problematice 
septorinoplastik dlouhodobě věnují a společně v praxi 
úspěšně aplikují tyto trendy spolupráce mezi plastickou 
chirurgií a ORL na poli funkčně-estetických operací nosu 
již téměř celé jedno desetiletí.
 
Jan Kastner, Roman Kufa 

Kurz – Chirurgie štítné žlázy
20. května 2019, Praha 

V květnu 2019 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN v Motole pravidelný teoretický kurz 
věnovaný problematice chirurgie štítné žlázy.

Kurzu se účastnili nejen ORL specialisté, ale i lékaři 
z ostatních oborů- endokrinologie a chirurgie.

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

Diskutována byla především strategie chirurgické léčby 
pacientů s onkologickou problematikou a dále problema-
tika právních vztahů.
 
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz 
a těšíme se při dalším setkání. 
 
Za kolektiv lékařů věnujících se chirurgii štítné žlázy.
Petr Laštůvka

Kurz – Nádory hlavy a krku
21. května 2019, Praha 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Mo-
tole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 21. 
května 2019 pravidelný kurz Nádory hlavy a krku. Z mi-
moklinických lektorů se účastnila MUDr. Jirkovská z On-
kologické kliniky FN v Motole, která přednášela novinky 
z radioterapie a prim. Mrzena z ORL oddělení České 
Budějovice, který probíral nádory dutiny ústní a orofa-
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ryngu. Ostatních témat se ujali pracovníci kliniky. Kurz 
podal stručný přehled o diagnostice a aktuálních léčeb-
ných postupech u většiny dlaždicobuněčných nádorů 
hlavy a krku. Byla zdůrazněna nutnost interdisciplinární-
ho přístupu v klinickém rozhodování a posun k postupné 
individualizaci léčby. Na závěr kurzu byl vyhrazen i čas 
na diskusi. Účastníci byli též stručně seznámeni s ak-
tivitami Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku  
(www.hnc-group.cz). Kurzu se účastnilo přihlášených  
10 lékařů a stážisté kliniky.

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

Za lektory a onkologickou skupinu kliniky
Jan Klozar

Workshop se zahraniční 
účastí „Modern rhinoplasty 
techniques Prague 2019“ 
30.–31. května 2019, Praha 

Oddělení otorinolaryngologie VFN v Praze pod záštitou 
České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hla-
vy a krku ČLS JEP uspořádalo ve dnech 30.5.-31.5..2019 
již třetí ročník workshopu se zahraniční účastí s ná-
zvem: „Modern rhinoplasty techniques Prague 2017“. 
Workshopu se zúčastnilo více než 45 účastníků z České 
republiky, Slovenska a Polska. Odborný program probí-
hal jak v rovině teoretické formou přednášek, tak prak-
tické formou videopřenosů z operačního sálu. Přednášky 
byly věnovány jak základní problematice, tak přehledu 
moderních metod funkční a estetické septorinoplastiky, 
která patří mezi nejtěžší plastické operace v obličeji. Zá-
rukou vysoké odborné úrovně byla účast dvou zahranič-
ních lektorů z Holandska. Naše pozvání opět přijal přední 
evropský a celosvětové uznávaný odborník v rinochirur-
gii, bývalý prezident EAFPS (European Academy of Facial 
Plastic Surgery) z Amsterdamu, Prof. Gilbert Nolst Treni-
te a doktor Dirk Jan Menger, špičkový a uznávaný rino-
chirurg z univerzity v Utrechtu. Mimořádné pozornosti 
účastníků se opět 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 předchozích 
ročníků workshopu a sestavili program tak, aby účastníci 
získali reálnou představu o tom, jaké jsou současné mož-
nosti a úskalí rhinochirurgie. Komplexní přístup při řešení 
nosních deformit by měl být samozřejmostí. Doufáme, 
že nabyté poznatky pomohou účastníkům v jejich dalším 
profesionálním rozvoji a získané poznatky zúročí ve své 
každodenní praxi. Pozitivní hodnocení kurzu účastníky je 
dokladem toho, že se podařilo hlavní cíl akce splnit. Věří-
me, že se nám podaří na jaře 2021 podaří zorganizovat 
již čtvrtý ročník workshopu.

Radim Kaňa
ORL oddělení VFN v Praze

17. česko – slovenský 
foniatrický kongres 
6.–8. června 2019, Liberec
www.fonkongres2019.cz

Ve dnech 6.–8. června 2019 úspěšně proběhl v liberec-
kém Centru Babylon 17. Česko-slovenský foniatrický kon-
gres a XXX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové.

Tématem kongresu byla “foniatrická intervence v dětském 
věku” a kulaté stoly se týkaly sluchových vad z hlediska 
péče o nedoslýchavé dítě, poruch polykání u dětí, hlaso-
vé rehabilitace a poruch plynulostí řeči. Instruktážní kurzy 
byly na téma experimentální audiologie, dětské hyperkine-
tické dysfonie, moderních metod ve vestibulologii, poruch 
časoprostorového vnímání u vývojových poruch a také 
metodika novorozeneckého screeningu sluchu. Mimo to 
zazněla další sdělení z celého oboru foniatrie.

Součástí kongresu bylo i setkání koordinátorů novoroze-
neckého screeningu ČR a schůze výboru ČSORLCHHK spo-
lu se schůzí výboru a plenární schůzí její foniatrické sekce.

Kongresu se zúčastnilo přes 150 účastníků z ČR, Sloven-
ska a také z Německa.

Další, již 18. Česko-slovenský foniatrický kongres, pro-
běhne v roce 2020 v Bratislavě.
 
Jan Adam
prezident kongresu

http://www.fonkongres2019.cz/
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Zahájení kongresu

Kulatý stůl – péče o nedoslýchavé dítě

Kulatý stůl – poruchy polykání u dětí

Výstava partnerů kongresu 

8. Česko – Slovenský 
otorinolaryngologický kongres 
4.–6. září 2019, Šamorín, Slovenská republika
https://orl2019.sk/

MEDICAL CYKLO CUP 2019
6. září 2019, Svitavská nemocnice – Hradec nad Svi-
tavou – hrad Svojanov

Amatérský závod, bez licence, především pro pracovníky 
zaměstnané ve zdravotnictví, tj. lékaře, zdravotní sestry, 
řidiče sanitek, lékárníky, pracovníky managementu, ad-
ministrativní pracovnice a sekretářky, inženýry, kuchaře 
a dietní sestry, dělnické profese, úklidové čety, pomoc-
né síly a ostatní zaměstnance pracující ve zdravotnictví. 
A pro jejich hosty. 

Více informací zde. 

Libor Sychra

Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku
17. září 2019, Praha
https://bit.ly/2Qy8JJP

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHIRURGIE KŮŽE 
HLAVY A KRKU
17. září 2019  |  Praha 8
B. Braun Dialog

Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové UK LF v Hradci Králové

Pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy  
a krku ČLS JEP

SCIENTIFIC DIALOG

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

https://orl2019.sk/
https://drive.google.com/open?id=1r5k0-S5ZdJePQzi7FC8AxiHxDAO3gFKn
https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=3953269&evdate=271474
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18. Česko německé dny 2019
19.–21. září 2019, Pardubice
https://www.czde2019.eu/

ORL seminář Sedmihorky 2019
26.–27. září 2019, Turnov 
http://7hot.cz/

Vážení přátelé,

srdečně si Vás jménem pořádajících organizací dovoluji 
pozvat na tradiční ORL seminář Sedmihorky. Z provoz-
ních důvodů bude probíhat v Hotelu Hrubá Skála – čtvr-
tek a pátek 26.–27. září 2019. Tématicky bude seminář 
zaměřen na rekonstrukční postupy jak na ORL ambulan-
cích, tak na operačních sálech ORL klinik a oddělení. 

K akci je již spuštěn registrační formulář na www strán-
kách 7hot.cz.

Na společně strávené chvíle se těšíme.

Za pořadatele 
Martin Kracík

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

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na šestý ročník České ORL aka-
demie, který proběhne ve dnech 4.–5. října 2019 na Uni-
verzitě Hradec Králové.

Akademie v ucelených blocích nabídne tato témata:
• Rinosinusitidy (J. Plzák, P. Matoušek)
• Periferní obrny n. VII (V. Chrobok, M. Černý)
• Benigní choroby hrtanu (P. Komínek, K. Zeleník)
• Karcinom orofaryngu (J. Klozar, M. Zábrodský)

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 je již spuštěna a je možno se registrovat.

Také letošní ročník Vám nabízí možnost aktivní účasti, 
která bude probíhat formou posterů. Všechny zaslané 
postery budou prezentovány v tištěné formě během ORL 
akademie a zároveň jako pdf soubory na webových strán-
kách od 2. 9. 2019. Ze zaslaných posterů bude odbornou 
komisí vybráno 6 prací, které budou jejich autoři prezen-
tovat formou krátké přednášky v rámci programu 6. ORL 
akademie. Tisk posterů bude zajištěn.

Těšíme se na vaši účast.

Jana Šatanková
prezident kongresu

Viktor Chrobok
odborný garant kongresu

ČESKÁ 
ORL AKADEMIE

4.–5. 10. 2019
Univerzita Hradec Králové
www.orlakademie.cz

Základy vokologie – diagnostika, 
prevence a rehabilitace hlasu
11.–12. října 2019, Praha 
http://www.hlascentrum.cz/?page_id=885

Kurz je určen pro profese zabývající se hlasem: lékař (fo-
niatr/ORL), klinický logoped, hlasový terapeut, fyziotera-
peut, hlasový pedagog/kouč, vědec v oblasti hlasu (voko-
logie), hlasový profesionál (zpěvák, herec aj.). Pořadatel 
kurzu je Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU 
ve spolupráci s ORL amb.-centrum léčby hlasových po-
ruch z Rychnova nad Kněžnou a Institutem pro výzkum 
a léčbu poruch komunikace z  Hradce Králové.

XII. Ningerovy dny
18.–19. října 2019, Luhačovice 
https://www.lazneluhacovice.cz/25024-odborne-sjezdy 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás i v letošním roce co nejsrdečněji 
pozvali k účasti na konferenci „XII. Ningerovy dny“, která 
se koná ve dnech 18. – 19. října 2019 ve Společenském 
domě v Luhačovicích. Hlavními tématy letošního ročníku 
budou: Polykání, Varia

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, 
a že i Vy přispějete svým aktivním vystoupením ke kvalit-
nímu programu. Akce má charakter postgraduálního 
vzdělávání, je garantována ČLK jako akce kontinuální-
ho vzdělávání. Profesní sdružení POUZP zařadilo akci 
do kreditního systému pro nelékařská povolání: všeo-
becná sestra, fyzioterapeut, nutriční terapeut. Přihláš-
ku jak k aktivní, tak pasivní účasti, kompletní a aktuální 
informace k přípravě, organizaci a programu konference 
najdete na webových stránkách www.lazneluhacovice.cz 
v sekci pro lékaře, Odborné sjezdy.

Těšíme se na Vaši účast

Ivo Šlapák 
Klinika dětské otorhinolaryngologie, LF MU a FN Brno

Milan Urík 
přednosta Kliniky dětské ORL kliniky, LF MU a FN Brno 

Jiří Hnátek 
hlavní lékař akciové společnosti Lázně Luhačovice, a. s.

https://www.czde2019.eu/
http://7hot.cz/
http://www.orlakademie.cz
https://www.orlakademie.cz/
https://www.lazneluhacovice.cz/25024-odborne-sjezdy
http://www.lazneluhacovice.cz
http://www.lazneluhacovice.cz
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Cizí tělesa v aerodigestivním 
traktu a poleptání jícnu u dětí – 
multioborový pohled, Pracovní 
seminář Kliniky ORL 2. LF UK 
1. listopadu 2019, Praha 

Druhé konání úspěšného společného semináře dětských 
otolaryngologů, pediatrů, endoskopistů, toxikologů, pa-
tologických anatomů – komplexní pohled na spolknutá 
a vdechnutá cizí tělesa v dětském věku. Akce IPVZ.
 
Srdečně Vás zve
Jiří Skřivan
přednosta Kliniky ORL 2. LF UK

25. Beskydský ORL den
1.–2. listopadu 2019, Ostravice – Sepetná
http://www.bos-congress.cz/orlb2019
 
Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás pozval na jubilejní kongres v Beskydech, 
které bude věnováno problematice diagnostiky a léčby ne-
mocí ve vyšším věku (nejen v oblasti otorinolaryngologie). 

Téma: Stárnoucí otorinolaryngolog

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

32. mezinárodní kurz endoskopické 
endonazální chirurgie 
5.–8. listopadu 2019, Praha
www.fesskurz.cz 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 5.–8. listopadu 2019 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, letos již 32. MEZINÁRODNÍ KURZ 
ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (včetně di-
sekčního kurzu).

Za organizátory 
Jan Plzák

ORL Vincentka Fórum 2019
7. listopadu 2019, Praha
http://www.orlforum.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
v návaznosti na dosud proběhlých 15 ročníků ORL Fora 
s hlavním partnerem firmou GSK a tří ročníků ORL Vin-
centka Fora 2016–2018 si Vás dovolujeme pozvat na tuto 
tradiční akci 7. listopadu 2019. 

Letošní ročník bude opět odpolední akcí. Místo konání 
zůstalo stejné jako loni a opět se setkáme v Konferenční 
centrum City v Praze. K účasti na akci je nutné se předem 
přihlásit – viz webové stránky – účast je bez poplatku.
 
Těšíme se na Vaši účast
 
Za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák

59. Otologický den
5. prosince 2019, Ostrava
http://www.bos-congress.cz/otologie2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Je nám velkou ctí, že vás můžeme pozvat do Ostravy, kte-
rá bude dne 5. prosince 2019 hostitelkou 59. Otologic-
kého dne.

Za dlouhé období, po které je Otologický den organizo-
ván, se mnohé změnilo. Podařilo se snížit významně počty 
pacientů vyžadujících operační řešení zánětů středního 
ucha. Objevují se však zase nové postupy a technologie, 
které umožňují zlepšit sluch a kvalitu života našich ne-
mocných.

Naše řady se rozrůstají o generaci mladých nadějných 
otorinolaryngologů, kteří budou postupně přebírat zod-
povědnost za náš obor. Je proto třeba stále trpělivě dis-
kutovat o otázkách, které se týkají otologie.

Ostrava se v posledních desetiletích významně mění. Do-
chází k restrukturalizaci průmyslu, migraci obyvatel, in-
dustriální bohatství (např. Dolní oblast Vítkovic) se stává 
novou dominantou města a turistickou atrakcí.

V Ostravě nebyl Otologický den nikdy organizován, 
pevně věříme, že se jej se ctí zhostíme. Těšíme se tedy 
na Vás v prosinci 2019. Doufáme, že si v Ostravě společ-
ně s námi vychutnáte nejen kvalitní a zajímavý odborný 
program, ale i hodně radostí ze společných neformálních 
setkání v přátelském kruhu. 

Věříme, že někteří snad i využijí návštěvy Ostravy k po-
znání města a jejího okolí.

Na shledanou v Ostravě
Pavel Komínek 
Jiří Skřivan

http://www.fesskurz.cz
http://www.bos-congress.cz/otologie2019
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Vzdělávací akce IPVZ  
v II. pololetí r. 2019
 
Kurz – Diagnostika a management nádorových  
onemocnění slinných žláz
1. října 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie 
IVPZ 

Více informací zde

Kurz – Septoplastika – současné trendy
17. října 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie 
IVPZ 

Více informací zde

Kurz – Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny 
a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání 
a praktické lékaře
24. října 2019, Klinika otorhinolaryngologie a maxi-
lofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha

Více informací zde

Kurz – SONO B
15.–16. listopadu 2019, Klinika otorhinolaryngologie 
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha 

Více informací zde

Kurz – Narrow band imaging v diagnostice tumorů 
dutiny ústní, hltanu a hrtanu
21.–22. listopadu 2019, Klinika ORL a chirurgie  
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole,  Katedra  
otorinolaryngologie IVPZ 

Více informací zde

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů 
s dysfagií včetně FEES
28. listopadu 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra  
otorinolaryngologie IVPZ 

Více informací zde

Kurz – SONO C
29.–30. listopadu 2019, Klinika otorhinolaryngologie 
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha 

Více informací zde

Kurz – Sonografie hlavy a krku
3.–4. prosince 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy 
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra  
otorinolaryngologie IVPZ 

Více informací zde

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.

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53165-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53164-kurz-septoplastika-soucasne-trendy
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53169-kurz-pece-o-tracheostomickou-kanylu-vc-vymeny-a-zajisteni-dychacich-cest-pro-nelekarska-povolani-a-prakticke-lekare
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53188-kurz-sono-b
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53166-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53161-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii-vcetne-fees
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53168-kurz-sono-c
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/53163-kurz-sonografie-hlavy-a-krku
www.facebook.com/otolaryngologie
https://twitter.com/otolaryngologie
http://www.otorinolaryngologie.cz/novinky/audiovizualni-zaznam-z-odbornych-akci-273
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Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti v roce 2019.

Hlavní partneři

Partneři

Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP je spolehlivým partnerem pro zdravotníky, dodavatele i výrobce zdravotnických 
prostředků již více než čtvrtstoletí. Naše distribuce stojí na silném prodejním týmu, který je členěn do 16 divizí podle 
specializace.

Divize ORL se zaměřuje na přístroje k operačním zákrokům, dále vyšetřovací a diagnostické přístroje. Distribuujeme 
výrobky společností Smith & Nephew, Euroclinic a JenaSurgical.

Z produktů Smith & Nephew nabízíme přístroj s technologií plasmové koblace. Jedná se o nejšetrnější a nejméně 
invazivní operační metodu v oblasti otorinolaryngologie. Dalším produktem jsou nosní tamponády Rapid Rhino.

JenaSurgical nabízí operační lasery a společnost Euroclinic zejména vyšetřovací jednotky, křesla a diagnostické 
přístroje.

Pro více informací nás kontaktujte na orl@promedica-praha.cz.

https://www.zeiss.cz/corporate/home.html
https://www.widex.cz/
https://www.rhinohorn.cz/
https://www.promedica-praha.cz/
https://imedex.cz/cs/
http://www.medial.cz/
mailto:orl@promedica-praha.cz


www.otorinolaryngologie.cz
ověřený zdroj 

vašich informací

http://www.otorinolaryngologie.cz/
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