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Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte, abych vás jménem nově zvoleného výboru ČSORLCHHK ČLS JEP pozdravil na počátku nového roku 2020.
Protože v nově zvoleném výboru došlo jen k minimálním změnám, můžeme slíbit, že jeho směrování bude zachováno tak, aby co nejlépe navázal na úspěšnou aktivitu výboru předchozího.
Naší snahou bude upevňovat roli ORL společnosti jak na poli domácím, tak i pokračovat v budování její pozice
na mezinárodní úrovni.
Do přípravy tohoto čísla ORL zpravodaje stejně jako do vašich životů významně zasáhla současná hygienicko-epidemiologická situace. Vše kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění. Víme proto, že některé uvedené informace
v čase, kdy budete ORL zpravodaj číst, již nemusí být aktuální.
Těšíme se na spolupráci s Vámi i v letošním roce a přejeme hlavně pevné zdraví.
Jan Plzák
Za výbor ČSORLCHHK ČLS JEP

Termín podání přihlášek (uzávěrka)
• 30. duben 2020 (práce doručené po tomto termínu
nebudou do soutěže zařazeny)

Sdělení

Vyhlášení cen
• 82. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP, 17.–19. 6. 2020
Praha – www.orlkongres2020.cz

Kutvirtova cena za rok 2019
– podmínky soutěže

První autoři všech přihlášených prací, kteří nezískají Kutvirtovu cenu ORL společnosti, se stanou laureáty ceny
(přehled těchto prací bude zveřejněn na www stránkách
společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie)

Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci
Kategorie
• publikace v časopisech – první autor do 35 let
(v době publikování práce)
• publikace v časopisech – první autor nad 35 let
(v době publikování práce)
• monografie

Cena časopisu
Otorinolaryngologie
a foniatrie za rok 2019 –
podmínky soutěže

Publikace, které je možné přihlásit
• původní práce publikované v domácích i zahraničních
časopisech v r. 2019
• monografie publikované v r. 2019

Kategorie
• původní práce
• kazuistika
• přehledová práce – nově přidaná kategorie

Podmínky pro přihlášení do soutěže
• první autor práce nebo korespondující autor musí být
členem ČSORLCHHK ČLS JEP
• navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické
verzi (PDF) na e-mailovou adresu sektretariátu
společnosti (orl@associationhouse.cz) s průvodními
informacemi, do jaké kategorie je práce přihlášena,
u časopisů i s uvedením IF

Práce do soutěže o nejlepší publikaci v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie není třeba autory přihlašovat,
do hodnocení budou automaticky zařazeny všechny původní práce a kazuistiky publikované v roce 2019.
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Vyhlášení cen
• 82. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP, 17.–19. 6. 2020
Praha – www.orlkongres2020.cz

Nový edukativní portál ORL
společnosti

Ivo Šlapák
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

Už jste navštívili nový vzdělávací portál www.ORLtube.cz?
ORLtube je vzdělávací online portál, který umožní sledovat záznamy vybraných odborných přednášek, publikací,
článků, prezentací abstraktů, ale i živé přenosy z různých
druhů operačních zákroků či akcí. Vyhledávání je rozděleno dle nastavených parametrů – např. rok, název akce,
jméno řečníka a orgánu. ORLtube je zcela ZDARMA.

Volby předsednictva výboru
ČSORLCHHK ČLS JEP
Na prvním jednání nového výboru ORL společnosti 23. 1.
2020 byli zvoleni následující členové předsednictva:

Budeme rádi za Vaše náměty a návrhy na další edukační
materiál, který lze zveřejnit.

1. místopředseda – Viktor Chrobok
2. místopředseda – Jitka Vydrová
3. místopředseda – Pavel Komínek
Vědecký sekretář – Ivo Šlapák
Pokladník – Břetislav Gál

Mobilní aplikace
Další velkou novinkou je mobilní aplikace určená primárně pro ORL lékaře či nadšence oboru. Součástí aplikace je
i část věnovaná 82. ORL kongresu 2020. Již nyní můžete
ve Vašem mobilu sledovat přípravy naší největší odborné
akce.

Doplnili tak volby předsedy výboru (Jan Plzák) a předsedy
revizní komise (Jan Kastner), které proběhly na prosincovém společném jednání starého a nového výboru.
Nový výbor pozitivně hodnotí fakt, že členská základna
dala ve volbách do výboru důvěru všem členům starého
výboru, kteří znovu kandidovali. Tito byli doplněni nově
zvolenými členy Karolem Zeleníkem a Jakubem Dršatou.
Vlastní volby předsedů a dalších pozic předsednictva výboru převážně reflektovaly volební preference členské
základny z voleb do výboru a revizní komise.

Aplikace Česká ORL společnost je ke stažení na App Store
i na Google Play

Výsledky voleb do výboru ČSORLCHHK ČLS JEP zde
Jan Plzák

Finanční podpora
ČSORLCHHK ČLS JEP
mladým ORL lékařům

Členské přihlášky
do společnosti zaslané
po 1. říjnu

Aaktivní účast na vybraných ORL kongresech a seminářích v roce 2020
Podpora vzdělávání a účast na 82. kongres ORL 2020,
Českou ORL akademii, Foniatrický kongres, Česko-německé dny pro mladé ORL lékaře do 35 let (česko-německé dny do 40 let).

Výbor ORL společnosti na svém lednovém zasedání rozhodl, že veškeré členské přihlášky do ORL společnosti
došlé po 1. říjnu, budou evidovány, ale členský příspěvek
se bude hradit až od 1. ledna následujícího roku, od kterého bude novému členovi zasílán časopis Otorinolaryngologie a foniatrie. Vyrozumění o přijetí do společnosti
vyřizuje sekretariát ČSORLCHHK.

Více informací naleznete na webových stránkách ORL:
http://www.otorinolaryngologie.cz/podpora-k-aktivni-ucasti
Cestovní granty pro mladé ORL lékaře na rok 2021
Podpora formou cestovního grantu pro mladé ORL lékaře
a PhD studenty do 35 let na 1–2 týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě.

Složenku na úhradu členského přísvěvku zašle v následujícím roce ČLS JEP.

Podmínky žádosti, výše grantu, formuláře naleznete na
webových stránkách ORL:
http://www.otorinolaryngologie.cz/cestovni-granty
Termín pro podání žádostí 31. 8. 2020.
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Zpráva sekce pro poruchy
dýchání ve spánku

zajímavé kazuistické případy. Účastníci byli seznámeni
i s přístrojovým vybavením dysfagiologické ambulance
a možnostmi jeho využití.

V termínu 20.–24. 2. 2020 proběhl v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice
u Sv. Anny v Brně akreditační kurz pro lékaře pořádaný
Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) www.sleep-society.cz. Velmi pozitivní
zprávou je, že téměř třetina účastníků byli lékaři se specializací otorinolaryngologie.

Absolventi kurzu obdrželi certifikát o proškolení, opravňující je vykazovat výkonový kód 71330 pro flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES). Možnost nasmlouvat
tento kód je dle nových podmínek Sazebníku od 1. 1. 2020.

Termíny teoretických zkoušek budou vypsány na jaro
2020, praktické zkoušky pak na podzim 2020. K teoretické zkoušce je možné se přihlásit do Brna a do Prahy.
Lékaři se nemohou přihlásit na zkoušku, která probíhá
v nemocnici, kde mají pracovní poměr.

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
Lucie Dostálová

Děkujeme všem účastníkům za účast a zajímavé připomínky.

Pravidelný seminář chirurgické sekce ČSVSSM a sekce pro
poruchy dýchání ve spánku České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy krku se koná 15. 5. 2020 od
16 hod ve Velkých Bílovicích. Na programu semináře je
úprava stávajících doporučených postupů, mezioborová spolupráce z pohledu ORL lékařů a stomatochirurga.
Všichni členové jsou srdečně zváni. Přihlášky a podrobnější informace u vedoucí sekcí na martnovak@seznam.cz.

Zprávy z uplynulých
odborných akcí
Kurz IPVZ Sonografie hlavy
a krku – moderní trendy

Kurz IPVZ Vyšetření
a možnosti rehabilitace
u pacientů s dysfagií včetně
FEES

3.–4. prosince 2019, Praha
V prosinci 2019 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie 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 absolvovali teoretické přednášky o možnosti
využití sonografie v ORL oboru a jejího přínosu při stanovení správné diagnózy příslušných onemocnění. Poté se
účastnili praktické demonstrace pacientů s konkrétními
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 si sami vyzkoušet sonografické vyšetření hlavy a krku. Účastníci tohoto kurzu byli lékaři, kteří
teprve získávají první zkušenosti se sonografií a právě
pro ně je tento kurz primárně určen a pro ně je také z našeho pohledu nejpřínosnější.

28. listopadu 2019, Praha
Na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole proběhl dne 28. 11. 2019 kurz věnovaný poruchám
polykání se zaměřením na základy v tomto oboru a s velkým důrazem na praxi. Jednalo se již o 4. ročník. Lektory
byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu
FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová z pořádající kliniky,
MUDr. Lenka Mrázková, 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 maximum možné
kapacity. Teoretické přednášky byly zaměřené na pochopení základů dysfagiologické problematiky a na možnostech rehabilitace demonstrované v kazuistikách. Dále byly
vysvětleny současné možnostmi protetiky v dysfagiologii.
Účastníci kurzu měli možnost vidět průběh videofluoroskopie přímo na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol.
Následně se též účastnili běžného provozu ambulance
pro poruchy polykání, kde byla prováděna endoskopická vyšetření polykání – FEES. Při nich byly prezentovány

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz
a těšíme se při dalším setkání.
Za kolektiv lékařů
Petr Laštůvka
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Jubilejní XXV. Dny RAPPL
2020 aneb dny rinologie,
alergologie, pneumologie,
praktického lékařství
a lázeňství

2nd International
Sialendoscopy Conference
15.–17. ledna 2020, Dubaj
Mezinárodní interdisciplinární společnost pro onemocnění slinných žláz (MSGS – Multidisciplinary Salivary
Gland Society) a Mezinárodní společnost pro sialendoskopii (ISIAL) představované prof. Francisem Marchalem
(Ženeva) byly zaštiťujícími orgány 2nd ISIAL konference
(https://www.sialendoscopy.com/index.php/dubai-2020)
konané 15.–17. 1. 2020 v Dubaji, Spojených arabských
emirátech. MSGS i ISIAL jsou mezinárodní organizace
sdružující odborníky z celého světa, proto byla jako
místo konání konference vybrána Dubaj a konference
byla přidružena k panarabské GCC konferenci sdružující
hlavně země z oblasti Perského zálivu.

9.–11. ledna 2020, Karlova Studánka
Na začátku ledna proběhly jubilejní XXV. Dny RAPPL
v krásném prostředí horských lázní Karlova Studánka.
Dny RAPPL aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie,
praktického lékařství a lázeňství jsou jednou z největších
mezioborových konferencí pořádané v České Republice.
Tento rok se této akce s pětadvacetiletou tradicí zúčastnilo přes 200 lékařů z řad ORL, alergologů, pneumologů,
praktických lékařů, internistů, chirurgů, ortopedů a 40
účastníků z řad středního zdravotnického personálu.
Konferenci zaštítila Rinologická sekce České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS
JEP. Odborný program byl rozdělen do bloků podle jednotlivých odborností.

Velmi zajímavým aspektem velmi intenzivně pojaté, ale
zároveň úzce zaměřené konference byla početná skupina
zvaných řečníků. Velké množství přednesených sdělení
velmi věrohodně odráželo úroveň a rozvoj sialendoskopie v různých částech světa.
Program pokryl všechny aspekty související se zaváděním a užíváním sialendoskopie včetně otázek úhrad
výkonů zdravotními pojišťovnami. Jako jeden ze zvaných
řečníků mohu potvrdit, že probírané otázky byly nesmírně
obohacující a pomohly konsenzuálně sjednotit některé
odlišnosti v úhlech pohledu na tuto problematiku.

První den byl věnován rinologii. Témata zahrnovala otázky týkající se FESS a jeho bezpečnosti, Samterovy trias,
mukokél a problematiky dětského ORL. Na přednášky
navazovala večerní mezioborová diskuze, kterou vedl
Doc. MUDr. Vokurka. Při diskuzi trvající 2 a půl hodiny byla
podrobně prodiskutována jednotlivá témata a diskuzi zakončily vzpomínky na předchozích 25 let dnů RAPPL.

Michal Zábrodský
člen Sekce slinných žláz ČSORLCHHK ČLS JEP

Druhý, neméně zajímavý den představili lékaři z oboru
plicního lékařství následující témata: záněty průdušek
a plic, diagnostická a terapeutická bronchoskopie a tuberkulóza dříve a nyní.
Poslední den zahájili alergologové s tématy diagnostika
alergii, péče o alergiky a možnosti imunomodulace. Konference byla zakončena sdělením z oboru balneologie.
Přednášení v prostorech sálů Karlovy Studánky se neslo
v přátelském duchu a mezioborový přesah konference
byl velmi přínosný. Závěrem je nutné zmínit, že horské
lázně Karlova Studánka jsou nádherné. Lázně leží na úpatí nejvyšší hory MSK Pradědu a je zde nejčistší vzduch
v České republice srovnatelný s alpským prostředím. Unikátní architektonický styl zdejších budov uchvátí každého
návštěvníka. Zázemí lázní a okolí areálu nabízí odpočinek
i aktivní sportovní vyžití. Do Karlovy studánky se mnozí
vrací nejen jako účastníci kongresu RAPPL.

Prof. Francis Marchal (prezident ISIAL a MSGS) přebírá
čestné uznání z rukou pořádajícího výboru EROC a GCC
konference.

Temporal Bone Course Prague

T. Ondrová, M. Svoboda
ORL oddělení Nemocnice České Budějovice

20.–23. ledna 2020, Praha
Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole uskutečnil již osmý ročník TEMPORAL BONE COURSE
PRAGUE. Pozvání přijali tři zahraniční hosti, prof. Ronald
Pennings z Radbound University z Nijmegenu, prof. Neil
Donnelly z Cambridge University a prof.Catherine Birman
z Sydney Cochlear Implant Centre.
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Program kurzu byl organizován obdobně jako v minulých
letech, byly kombinovány živé přenosy z operačního sálu,
teoretické přednášky a navazující odpolední disekční
část, která probíhala každý den kurzu. Účastníci tak měli
dostatek času na zvládnutí praktické anatomie spánkové
kosti, od základních kroků až po labyrintektomii.

dýchacích cest. Michael Pittman se zabýval hlavně problematikou neurolaryngologie, spasmodické dysfonie
a výzkumu zaměřeného na využití neurotransmiterů
modifikujících rychlost a směřování regenerace periferních nervů. Obrovským překvapením pak byla dvojice přednášek Christiana Gestreau na téma kortikální
a subkortikální kontroly a koordinace polykání a dýchání. Dr. Gestreau je neurofyziolog, jehož pohled na fungování a koordinaci polykání a dýchání je velmi odlišný
od našeho a jeho prezentace rozhodně byla vyvrcholením odborného programu. Toho se dále účastnily další
ikony laryngologie jako prof. Marcus Hess (Hamburk),
dr. Ton Langeveld (Leiden), dr. Jennifer Anderson (Toronto) a samotní organizátoři akce. Mítink se konal pod
záštitou Evropské laryngologické společnosti, kterou
zde zastupovala Elisabeth Sjögren (Leiden), současný
vědecký sekretář ELS.

V průběhu kurzu bylo možné si vyzkoušet i nácvik implantace kochleárního implantátu na modelu a implantaci
Baha systému.
Kurz byl plně obsazen, účastníci byli z České republiky,
Polska, Rumunska, Běloruska, Portugalska, Dánska, Jordánska, Irska, Lotyšska a Gruzie.
Temporal Bone Course Prague 2020 byl účastníky hodnocen pozitivně, jak z hlediska odborného, tak i společenského.

Jak jsem zmínil v úvodu, akce má velmi neformální charakter a vytváří velmi dobré prostředí pro vytváření a utužování kontaktů na lidské i odborné úrovni.

V termínu 25.–28. ledna 2021 se těšíme na shledání
na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM
v rámci dalšího ročníku. Informace a přihlašovací formulář
můžete nalézt na: http://temporalbonecourse.cz.

Michal Zábrodský
vedoucí Laryngologické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP

Za organizátory
Jan Bouček
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK, FN v Motole

Winter Days of Laryngology
22.–25. ledna 2020, Crans Montana
Ve dnech 22.–25. 1. 2020 jsem se zúčastnil jubilejního
10. ročníku kongresu Winter Days of Laryngology, který
se již tradičně koná v tomto termínu v malém centru kantonu Valais.

Christiana Gestreau z Marseille

Schůze České společnosti
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS
JEP Královéhradeckého
a Pardubického regionu

Duší akce je trojice významných osobností na poli laryngologie, a to profesor Marc Remacle (Lucembursko),
dr. Gautier Desuter (Brusel) a bostonský laryngolog Ramon Franco (Boston).
Schéma kongresu je velmi netypické v tom, že se snaží
o velmi neformální interakci mezi hvězdami světové laryngologie a účastníky. Počet přihlášených je omezen
na cca 70, program je zpravidla zaměřen na 2-3 aktuální
problémy, se kterými se setkáváme. Spektrum pozvaných
řečníků zaručuje také pohled do budoucna, tedy představení vizí a špičkových experimentálních prací výzkumných týmů z celého světa.

16. ledna 2020, Hradec Králové
Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého
a Pardubického regionu proběhlo dne 16. 1. 2020 v Hradci Králové. Akce se konala pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP,
hlavními organizátory byly královéhradecká a pardubická
ORL klinika. Partnerem semináře byla firma Cochlear Europe Limited.

V letošním roce byli hlavními hosty doc. Caren B. Zur z Filadelfie, doc. Michael Pittman z New Yorku a doc. Christian Gestreau z Marseille. Z osobních důvodů bohužel
nemohl přicestovat prof. Christian Sittel ze Stuttgartu.
Caren Zur je specialistkou hlavně na problematiku dýchacích cest u pediatrické populace, přednesla několik
přednášek rozebírající problematiku dětských stenóz
dýchacích cest, současného pohledu na reinervace hrtanu u pediatrické populace a výsledky velmi zajímavé
studie hodnotící efekty systémové aplikace bevacuzimabu u dětských pacientů s těžkými formami papilomatózy

Před zahájením vlastního odborného programu byla
udělena cena publikační platformy „Mefanet“ za elektronickou monografii e-otolaryngologie prof. MUDr. Ivanu
Hybáškovi, DrSc. Cenu předal proděkan Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. Ing. Josef Hanuš,
CSc.
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Hlavním tématem vlastního odborného programu byla problematika maligních kožních nádorů a požadované velikosti
chirurgických okrajů. Jednotlivé přednášky byly již tradičně
koncipovány jako odpověď na otázku co požadovat a co lze
očekávat od jednotlivých odborníků, podílejících se na diagnostice a léčbě zhoubných nádorů kůže. Přednášejícími
byli proto nejen otorinolaryngologové, ale také dermatolog,
patolog, oční lékař, plastický chirurg a onkolog.

Za přítomnosti zástupců vedení FN u sv. Anny, Lékařské fakulty MU a České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku byla předána uznání osobnostem, které spojily svůj profesní život s brněnskou klinikou. Mezi oceněnými byli: Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.,
Prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc., Prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc., primář MUDr. Jiří Hložek a Doc. MUDr. Pavel
Smilek, Ph.D.

Postupně zazněly následující přednášky:
• J. Mejzlík, M. Černý: definice pozitivního okraje
• J. Čelakovská: požadavky na velikost negativního
okraje u kožních nádorů
• J. Laco: technika vyšetření okrajů, peroperační
vs pooperační hodnocení okrajů
• K. Pokorný., J. Vodička: problematika pacienta
a jeho rodiny
• J. Vodička, K. Pokorný: bazaliom, spinaliom kůže
• S. Škvarlová a kol: zhoubné nádory kůže pohledem
začínajícího lékaře
• O. Lutonský: vnitřní oční koutek a slzné cesty
u kožních nádorů
• A. Fibír: maligní melanom
• L. Školoudík, P. Kordač: karcinom z Merkelových buněk
• M. Vošmik, M. Hodek: vliv pozitivních okrajů
na pooperační onkologickou terapii

Odborný program byl věnován diagnostice a léčbě
zhoubných nádorů hlavy a krku. Úvodní sdělení zaměřené na epidemiologii, vyšetřovací algoritmus a nové diagnostické metody přednesla primářka brněnské kliniky
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. Jak pracovat s vydáním
TNM klasifikace didakticky demonstroval Prof. Viktor
Chrobok, DrSc., Ph.D. Úvodní blok byl zakončen přednáškou Prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. z Masarykova
onkologického ústavu v Brně, který ve své přednášce
nastínil trendy a perspektivy nechirurgické onkologické léčby nádorů hlavy a krku. Druhý tematický blok byl
uveden Prof. Janem Plzákem, Ph.D., který se zaměřil
na miniinvazivní chirurgické postupy a na něj navazovala prezentace pořádající brněnské kliniky věnovaná
rekonstrukční chirurgii defektů v ORL oblasti, včetně
3D rekonstrukce obličejového skeletu. Dalším řečníkem
byl Doc. Richard Salzman, Ph.D., který ve své prezentaci shrnul management krčních metastáz karcinomu neznámé primární lokalizace. Odborný program zakončen
přednáškou přednosty plzeňské kliniky MUDr. Davida
Slouky, Ph.D. věnované problematice prognostických
faktorů a hodnocení kvality života pacientů s nádory hlavy a krku.

Komplexní problematika diagnostiky, chirurgické a onkologické léčby a protetické péče byla na závěr semináře
demonstrována na kazuistických sděleních v panelové
diskusi (V. Chrobok, P. Čelakovský).
P. Čelakovský, V. Chrobok

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu,
kde pokračovaly kuloárové diskuze a neformální společenský program za doprovodu kyjovské cimbálové muziky.
Za organizátory bych chtěl všem váženým hostům
a účastníkům poděkovat za účast a připojit pozvání
na další ročník brněnského ORL dne.
Břetislav Gál
Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku FN u sv. Anny a LF v Brně

VIII. Brněnský ORL den
při příležitosti 100 výročí
založení kliniky
7. února 2020, Brno
7. února 2020 se uskutečnil v historické budově Rektorátu VUT v Brně VIII. ročník brněnského ORL dne pořádaný
Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN
u sv. Anny a LF MU v Brně.
Letošní ročník měl slavnostní charakter a zahájil akce,
kterými si bude klinika připomínat 100leté výročí svého
založení.
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XXIX. Otoneurologický kongres

Pozvánky na schůze
a odborné akce

16. dubna 2020, Praha
http://www.neurooto.net/
Vážení kolegové, přátelé.
Pořádáme další sjezd věnovaný především neurootologické problematice – nemalý prostor bude věnován i dalším tématům.

POZOR!
Před konáním jednotlivých odborných akcí
doporučujeme ověřit, zda nebyla
pořadatelem akce odložena či zrušena.

Tento rok se podařilo zajistit prominentní osobnosti ze
zahraničí, které budou prezentovat témata týkající se poruch rovnováhy, jejich diagnostice a terapii, problematiku
Whiplash injury.

Swallowing Awareness Day
18. března 2020

V oblasti řešení stavů po dopravních a sportovních úrazech se intenzivní mezioborovou spoluprací podařilo
dosáhnout zásadního posunu. Výsledky této iniciativy
budou reflektovány mediálně tak, aby s nimi byla seznámena širší veřejnost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
18. 3. 2020 je datem, kdy proběhne mezinárodní Swallowing Awareness Day. Jde o celosvětovou akci, která by
měla v prvé řadě upozornit na problém obtížného polykání.

Domnívám se, že oba zásadní tematické celky: poruchy
rovnováhy a traumata jsou závažné a opakující se,
a zasluhují naši pozornost.

Dysfagie v různé tíži může postihnout prakticky kohokoli a kdykoli. Prevalence polykacích obtíží je velmi obtížně odhadnutelná. Je nepochybné, že procento zasažené
části populace vzrůstá se zvyšujícím se věkem. Podle některých studií by mohlo jít o 15–35 % populace ve věku
nad 50 let. Ještě mnohem vyšší procento postižených je
mezi pacienty s chronickými neurologickými onemocněními či u klientů na lůžkách následné péče.

Vážení přátelé, jsem velmi šťasten, že Vás mohu opět
pozvat na setkání, kterých již bylo více než 30 a přeji Vám
mnoho hezkých zážitků a užitečných poznatků.
Rámcový program:
• Diagnostika závratí a jejich léčba
• Diagnostika a léčba Menierovy choroby
• Léčba tinnitu
• Problematika úrazů spojená s podvrtnutím krční
páteře, forenzní dopady, přístup posudkových komisí
(MKN S 134)

Mnoho pacientů však vůbec netuší, že chronické polykací obtíže jsou onemocněním, které se dá diagnostikovat
a v některých případech úspěšně léčit. Není tedy vůbec
nutné strádat důsledky dysfagie po celý zbytek života.

Aleš Hahn

Jak bylo již uvedeno výše, cílem akce je zvýšit povědomí
o problematice obtížného polykání jak mezi zdravotnickými pracovníky, tak mezi laickou veřejností. K aktivitě
je možné se zapojit zveřejněním příspěvků s vlastními
zkušenostmi s léčbou dysfagických pacientů či s odkazy na centra zajišťující diagnostiku a terapii na sociálních sítí s uvedením symbolů #dysphagia a/nebo
#SwallowAware2020. V ČR by bylo vhodné se k akci
připojit také medializací „Dne otevřených dveří“ s nabídkou vyšetření pacientům se subjektivní poruchou polykání na všech ORL pracovištích. Seznam participujících
bude uveřejněn na stránkách www.dysfagie.cz. Pro podrobnější a komplexnější diagnostiku pak lze pacienty
objednat v centrech pro poruchy polykání, jejichž adresy
a kontaktní informace jsou uvedeny tamtéž.
Michal Zábrodský, Michal Černý
za Laryngologickou sekci ČSORLCHHK ČLS JEP
Jakub Dršata
za Sekci pro foniatrii a audiologii ČSORLCHHK ČLS JEP
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Kurz rigidní a flexibilní
bronchoskopie

10. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření u náhlých
a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi –
akutní stavy v rinologii

20. dubna 2020, Brno
Vážení kolegové a kolegyně,
srdečně vás zveme na kurz rigidní a flexibilní bronchoskopie, který budeme pořádat na Klinice dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.

24.–25. dubna 2020, Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz/

Kurz bude rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V rámci přednášek vám zkušení lékaři kliniky sdělí důležité anatomické poznámky, dozvíte se, jaké instrumentárium se používá pro rigidní a flexibilní bronchoskopii,
jak s ním nacházet a jak o něj pečovat a samozřejmě také
jasně definované postupy provedení bezpečné bronchoskopie.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Sekce pro foniatrii a audiologii
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

Přednášky budou doplněny kazuistikami typických i méně
častých diagnóz s video-dokumentací.

10. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi

Přihlášky:
Zájemci o kurz se přihlásí písemně na adresu:
puklova.jana@fnbrno.cz

Termín: 24.-25.4.2020

Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

http://sympozium.orlfnhk.cz

Kontakt: Jana Puklová, sekretariát KDORL FN Brno.

Na pracovní setkání se těší

Program ke stažení: zde.

Jan Vodička
Karel Pokorný
Pardubice

Viktor Chrobok
Petr Čelakovský
Hradec Králové

Pavel Komínek
Karol Zeleník
Ostrava

XXIX. jihočeské ORL dny
23.–24. dubna 2020, České Budějovice
www.orldny2020.cz

WORKSHOP – „Rehabilitace hlasu
po totální laryngektomii pomocí
hlasové protézy“

Vážené kolegyně, vážení kolegové a milí přátelé,
dovolujeme si Vás opět pozvat do Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, kde ve dnech 23. a 24. dubna
2020 pořádáme již XXIX. jihočeské ORL dny.

5. května 2020, Praha
https://orl.lf1.cuni.cz/akt
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF
UK a FN v Motole pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ve spolupráci se společnostmi RADIX CZ s.r.o. a Atos Medical AB
si Vás tímto dovolují pozvat na WORKSHOP „Rehabilitace
hlasu po totální laryngektomii pomocí hlasové protézy“.
Termín: 5. 5. 2020 od 8:00

Témata roku 2020: otologie, onkologie, dětská ORL a varia.

Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Klinika ORL
a chirurgie hlavy a krku, 1.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84,
Praha 5, výtahy B, mínus 1. patro
Přihlášky na workshop prosím zasílejte na e-mail:
monika.mikulasova@fnmotol.cz nejpozději do 31. 3. 2020.
Počet účastníků je omezen.
Akreditace workshopu bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory. Po ukončení
konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.
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18. Pracovní dny chirurgie baze lební

82. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP

14.–16. května 2020, Rožnov pod Radhoštěm
www.baze-lebni.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

17.–19. června 2020, Praha
https://www.orlkongres2020.cz/

dovolujeme si Vás pozvat na 18. ročník Pracovních dní
chirurgie baze lební, které se budou konat v malebném
prostředí v Rožnově pod Radhoštěm.

Téma kongresu: Spánková medicína, rinologie

Odbornými tématy kongresu jsou:
• Likvorea, uzávěry defektů baze lební
• Laterobaze
• Fraktury spodiny očnice, traumatologie
• Nádory očnice, nádory nosu a PND se šířením do okolí
• Endoskopická chirurgie baze lební
• Varia

rádi bychom Vám připomněli blížící se termín uzávěrky
pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům na
82. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP. Své příspěvky posílejte přes online formulář, který najdete zde. Vědecký výbor
kongresu ocení nejlepší abstrakta volných sdělení a nejlepší e-postery.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Kongres se koná v Cubex Centru Praha, a pokud jste
se ještě nezaregistrovali, můžete tak udělat zde. V tuto
chvíli stále platí nejvýhodnější cena. Nepromeškejte tuto
možnost a zaregistrujte se ještě dnes.

Těšíme se na Vaši účast
Pavel Komínek

Těšíme se v Praze na viděnou.
Za organizátory
Jaroslav Kraus
prezident kongresu

82. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

11. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření ucha – otoskopie
a vyšetření sluchu v ambulantní
i klinické praxi pediatra a ORL lékaře
5.–6. června 2020, Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz

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 a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava

17–19/6/2020
CUBEX CENTRUM PRAHA

si Vás dovolují pozvat na
SEKRETARIÁT KONGRESU:

11. mezioborové sympozium

GUARANT INTERNATIONAL
SPOL. S R. O. / OLE 2019

Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu
v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře

NA PANKRÁCI 17
140 21, PRAHA 4
TEL.:
+420 284 001 444
E-MAIL: ORL2020@GUARANT.CZ

Termín: 5.-6.6.2020
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

http://sympozium.orlfnhk.cz
WWW.ORLKONGRES2020.CZ

Registrace bude spuštěna v březnu 2020.
Na pracovní setkání se těší
Jan Vodička
Karel Pokorný
Pardubice

Viktor Chrobok
Petr Čelakovský
Hradec Králové

Pavel Komínek
Karol Zeleník
Ostrava
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Flexibilní endoskopické
vyšetření polykání FEES

Czech-German ENT Days 2020
18.–19. září 2020, Halberstadt
https://www.ameos.eu/czechgermanentdays2020/

10. září 2020, Hradec Králové
fees.dysfagie.cz/

Akce připravované Klinikou
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole,
Katedrou IPVZ v I. pololetí 2020

Milé kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k epidemiologické situaci a s ohledem na nařízení vlády ČR dochází ke změně termínu konání kurzu,
který je přesunut z 2. 4. 2020 na 10. 9. 2020.

Kurz – Sonografie hlavy a krku
14.–15. dubna 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na setkání s Vámi na podzim. V případě potřeby nás, prosím,
kontaktujte na email kurz@dysfagie.cz.

Využití sonografie v diagnostice hlavy a krku, zejména
rezistence na krku (štítná žláza, krční uzliny, cysty, nádory atd.), slinné žlázy. Sonografie a punkce tenkou jehlou,
metody, klinické diagnózy, léčba

Základní principy chirurgie kůže
a hlavy a krku
15. září 2020, Hradec Králové
www.aesculap-akademie.cz/

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě
obstrukčního syndromu spánkové apnoe
17. dubna 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
Problematika diagnostiky, konzervativní i chirurgické léčby
OSAS. Teoretické přednášky, ukázky operačních postupů
Kurz – Chirurgie štítné žlázy
25. května 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
Chirurgie štítné žlázy – chirurgická anatomie, operační
technika, minimálně invazivní přístupy, nové technologie,
neuromonitoring
Kurz – Onkologie hlavy a krku
26. května 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku

Kurzy připravované Klinikou
otorhinolaryngologie
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK
a ÚVN, Praha

SCIENTIFIC DIALOG

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHIRURGIE KŮŽE
HLAVY A KRKU
15. září 2020 | Hradec Králové
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie

Kurz – SONO A
27.–28. března 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54108-kurz-sono-a

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






Sonografie štítné žlázy, příštítných tělísek a orofaryngu.
1. den přednášky, 2. den praktická cvičení

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové
UK LF v Hradci Králové
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Aesculap Akademie

Kurz – SONO B
3.–4. dubna 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54110-kurz-sono-b
Sonografie štítné žlázy, příštítných tělísek a orofaryngu.
1. den přednášky, 2. den praktická cvičení
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Léčebně ozdravné pobyty

Různé

31. srpna – 21. září 2020
Zdravotnické zařízení KOVOTOUR PLUS s.r.o. hledá zájemce na pracovní pozici lékař(ka) na léčebně ozdravné
pobyty dětí v Bulharsku.

Atletické závody lékařů, farmaceutů
a zdravotníků ČR
13. června 2020, Svitavy
www.atletikazdravotniku.cz/

POŽADUJEME:
• specializace v oboru PLDD, pediatrie, dermatologie,
chirurgie, ortopedie, ORL nebo alergologie,
všeobecné praktické lékařství
• minimální praxe v oboru 5 let
• kladný vztah k dětem
• příjemné vystupování
• zodpovědnost
• schopnost práce s PC

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
dne 13. června 2020 uspořádáme na stadionu ve Svitavách atletické závody pro lékaře, farmaceuty a zdravotníky ČR.

NABÍZÍME:
• dopravu, ubytování a stravování zdarma
• příjemné prostředí a profesionální tým
• práci v týmu
• smluvní odměnu

Atletika byla vždy tradičním vysokoškolským sportem
a věříme, že i pro Vás zůstala aktivitou, která se dá provozovat v každém věku. Přijďte si zazávodit. Není důležité
vyhrát, důležité je se zúčastnit se.
Bližší informace najdete na www.atletikazdravotniku.cz

V případě Vašeho zájmu zasílejte své CV nebo vyplněný
dotazník, který naleznete na www.kovotour.cz/pracovni-prilezitosti/, na e-mail: ozpd@kovotour.cz nebo volejte
na tel.: 591 160 306

Těšíme se na Vás ve Svitavách.
Libor Sychra
předseda organizačního výboru

Sociální sítě
Připojte se k nám také na Facebooku a Twitteru!
Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společnosti členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.
Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie
Pro sledování twitterového účtu vyhledejte
@otolaryngologiena 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
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Staňte se členy ČSORLCHHK
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, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru,
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.

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

Vzdělávací portál
www.ORLtube.cz

new
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Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti v roce 2020
Hlavní partner

Partneři

Zveřejňovaní fotografií se řídí pravidly uvedenými na webových stránkách ORL.
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www.otorinolaryngologie.cz
ověřený zdroj
vašich informací

