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Informace pro ORL 
ambulantní specialisty 
Vzhledem k nové dohodě z 19. ledna 2018 mezi ČLK 
a VZP je výhodné si vyřídit Diplom celoživotního vzdělá-
vání do 28. února 2018 za účelem bonifikace při platbách 
od VZP. 

Bonifikace za diplom celoživotního vzdělávání přináší pro 
ambulantní specialisty v letošním roce zvýšení ceny bodu 
z 1,03 na 1,04 pro VZP. 

Více informací na webových stránkách: 
Sekce ambulantních ORL lékařů ČSORLCHHK ČLS JEP

Doporučený postup
Doporučený postup interního předoperačního vyšetření 
před elektivními operačními výkony včetně doporučené-
ho postupu předoperačního vyšetření před adenotomií 
a tonzilektomií a dotazníku poruch krevní srážlivosti je 
uveřejněn ve Věstníku MZ ČR 1/2018 vydaného 12. led-
na 2018.
 
Viktor Chrobok

Nová příručka pro praxi – 
Sialoendoskopie
Na webových stránkách ČSORLCHHK ČLS JEP je zveřej-
něna nová příručka pro praxi – Sialendoskopie benigní 
obstrukční nemoc slinných žláz. Která vznikla ve spo-
lupráci MUDr. Lucie Staníkové a MUDr. Pavela Štrymp-
la, Ph.D. z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku, FN Ostrava. 

Příručka je ke stažení zde. 
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Defi nice

Benigní obstrukční nemoc slinných žláz (BOCH)
■  soubor příznaků skupiny různorodých onemocnění, 

jejichž příčina spočívá v onemocnění (obstrukci) 
vývodového systému slinné žlázy 

■  jde o soubor symptomů, ne o klinickou jednotku
■  nejčastěji způsobena zánětlivou stenózou 

vývodů nebo konkrementem
■  vyskytuje se v souvislosti s příjmem potravy
■  postihuje 3,7 % populace
■  nejčastěji u lidí ve věku 25–50 let

  

Etiologie

Záněty

chronická sialodochitida
granulomatózní onemocnění
autoimunitní onemocnění
juvenilní rekurentní parotitida

Cizí těleso ve vývodu žlázy
sialolitiáza
amalgám
zbytky potravy

Iatrogenně

sondáž
operace
stav po radioterapii hlavy a krku
stav po terapii radiojodem

Úraz

Příznaky
■   bolest v oblasti podčelistní nebo parotické 
■  obvykle časová souvislost na stimulaci 

produkce slin během/po jídle  
■  recidivující zduření slinné žlázy
■  může být zarudnutí kůže 

Příručka pro praxi: SIALENDOSKOPIE – BENIGNÍ OBSTRUKČNÍ NEMOC SLINNÝCH ŽLÁZ

Zduření příušní žlázy vpravo

Velké slinné žlázy (příušní žláza, 
podčelistní žláza, podjazyková žláza)

Příručka pro praxi: SIALENDOSKOPIE – BENIGNÍ OBSTRUKČNÍ NEMOC SLINNÝCH ŽLÁZ 3

Diagnostika

■  anamnéza recidivujících otoků slinné žlázy, hlavně během a po jídle
■  klinický obraz 
 •  palpačně žláza tuhá, bolestivá, zvětšená
 •  otok okolních měkkých tkání, zarudnutí kůže
 •  při masáži žlázy z vývodu slina neteče nebo může vytékat zkalená slina až hnis
 •  palpačně hmatná rezistence v průběhu vývodu žlázy
 •  mohou být zvětšené spádové lymfatické uzliny
■  ultrazvuk
 •  známky akutního či chronického zánětu
 • dilatace vývodu
 • průkaz sialolitu ve vývodovém systému či žláze 
■  sialografi e
 •  diagnostika duktálních chronických zánětů slinných žláz, 

hlavně sialodochoektazií, tj. drobných dilatací vývodů žláz
 •  metoda obsoletní
■  MR sialografi e
 •  v případě nejasného klinického a ultrazvukového nálezu
 •  zobrazení nekontrastních konkrementů
■  počítačová tomografi e, magnetická rezonance 
■  sialendoskopie

Sialografi e příušní žlázy vpravo se 
známkami sialodochoektazií

CT vyšetření – litiáza ve vývodu 
příušní žlázy vlevo

Příručka pro praxi: 

SIALENDOSKOPIE
BENIGNÍ OBSTRUKČNÍ 
NEMOC SLINNÝCH ŽLÁZ

MUDr. Lucia Staníková
MUDr. Pavel Štrympl, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava

Milé kolegyně, vážení kolegové,

s potěšením vám předkládá výbor ČSORLCHHK ČLS JEP letošní první číslo ORL zpravodaje. Rok 2018 začal  
radostně bonifikací ambulantních specialistů, dílčími úspěchy při jednáních o nových registračních listech,  
uvedením našich doporučených postupů ve Věstníku MZ a přidělením organizace Evropského kongresu foniatrů 
v Praze v roce 2022.

Je mi ctí spolupracovat s vámi a přeji vám vše dobré v roce 2018.

Viktor Chrobok
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Sdělení

http://www.otorinolaryngologie.cz/sekce-ambulantnich-orl-lekaru
http://www.otorinolaryngologie.cz/dokumenty/PPP_sialoendoskopie.pdf
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XXVI. Otoneurologický 
kongres
20. dubna 2017, Klub Lávka, Praha

Počet registrovaných účastníků: 232 lékařů
Počet partnerů kongresu: 21 firem

ORL 2017 bylo zaměřeno na otoneurologickou tematiku, 
na poruchy rovnováhy a tinnitologii.

Pozvaný řečník prof. Michael Strupp z Ludwig-Maxmilli-
an-Universität Mnichov, čestný profesor 3. lékařské fakul-
ty přednášel sdělení s tematikou vyšetření a diagnostiky 
tohoto nepříjemného symptomu. Odborný program pod-
pořil také m.j. prof. Matthias Tisch přednosta ORL klini-
ky Ústřední vojenské nemocnice v Ulmu a pochopitelně 
i naši odborníci tak, aby došlo k mnohostranné výměně 
názorů a zkušeností.

Akce byla certifikována ČLK a proběhla pod patronací dě-
kana 3. LF UK a ředitele FNKV.

Schůze České společnosti 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku  
ČLS JEP Královéhradeckého 
a Pardubického regionu  
18. ledna 2018, Hradec Králové

Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradecké-
ho a Pardubického regionu proběhlo dne 18. 1. 2018 
v Hradci Králové. Akce se konala pod záštitou České spo-
lečnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS 
JEP, hlavními organizátory byly královéhradecká a pardu-
bická ORL klinika.

Hlavním tématem akce byla problematika nádorů příuš-
ní slinné žlázy. Jednotlivé přednášky byly koncipovány 
jako odpověď na otázku: co požadovat a co lze očekávat 
v diagnostice a léčbě nádorů příušní slinné žlázy nedo-
slýchavosti od jednotlivých odborníků, podílejících se 
na diagnostice a komplexní léčbě parotických tumorů. 
Přednášející proto byli nejen otorinolaryngologové, ale 
také patolog, rentgenolog, stomatochirurg, onkolog, re-
habilitační lékař, oční lékař a plastický chirurg. Postupně 
zazněly následující příspěvky:

Co lze očekávat od: ORL lékaře na ambulanci (Mejzlík), 
TNM klasifikace (Školoudík), rentgenologa (Dědková), 
patologa (Laco), pacienta (Vodička), chirurga – otola-
ryngologa (Čelakovský), stomatologa (Slezák), onkologa 
(Vošmik), polykacího týmu (Černý, Šatanková), rehabili-
tačního lékaře (Jindra, Vaňásková), očního lékaře (Jirás-
ková), plastického chirurga (Fibír). Komplexní problema-
tika diagnostiky, chirurgické a onkologické léčby, stejně 
jako nejistá prognóza některých maligních nádorů byla 
následně demonstrována na kazuistických sděleních 
v panelové diskusi (Chrobok, Čelakovský). Přínosem 
k bohaté diskusi byla aktivní účast vedoucího sekce slin-
ných žláz České společnosti otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku ČLS JEP profesora Ivo Stárka. Diskuse 
jasně demonstrovala řadu zajímavých a sporných otázek, 
souvisejících s diagnostikou a komplexní léčbou nádorů 
slinných žláz.

Monografie prof. MUDr. Ivo Stárka, CSc. 

Petr Čelakovský
Viktor Chrobok

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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Temporal bone course – 
Prague 2018 
22.–25. ledna 2018, Praha 

Ve dnech 22. až 25. ledna 2018 se na Klinice ORL a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Mo-
tole uskutečnil TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE 
2018. Pozvání přijali dva zahraniční hosti, prof. Samuel 
H. Selesnick z Weil Cornell Medical Scholl z New Yorku 
a prof. Miklós Tóth z Hamburgu.

Program kurzu byl oproti minulým rokům pozměněn, do-
polední teoretické přednášky byly doplněny disekční čás-
tí probíhající každé odpoledne. Účastníci tak měli dosta-
tek času na zvládnutí praktické anatomie spánkové kosti, 
od základních kroků až po labyrintektomii či middle fossa 
přístup k vnitřnímu zvukovodu. Z pořádajícího pracoviště 
přednášeli prim. Jan Kluh, as. Zdeněk Čada, as. Zdeněk 
Fík, as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Sýba a doc. Jan 
Bouček. Dalšími ze zvaných hostů byli as. Jiří Lisý z Kliniky 
zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a doc. Martin 
Chovanec, přednosta Otolaryngologické kliniky 3. LF UK, 
FN Královské Vinohrady.

Poslední dopoledne kurzu bylo věnováno otoneurologii, 
odpoledne pak nácviku implantace Baha a zavádění elek-
trod kochleárního implantátu na modelu.

Na kurz se přihlásilo 9 aktivních účastníků, z České re-
publiky, Slovenské republiky, Německa, ale i Taiwanu.
Temporal Bone Course Prague 2018 byl účastníky hod-
nocen pozitivně, jak z hlediska odborného, tak i spole-
čenského.

V termínu 21.–24. ledna 2019 se těšíme na shledání 
na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK 
a FNM v rámci dalšího ročníku. 
 
Za organizátory
Jan Bouček

Disekce spánkové  
kosti pod vedením  
prim. Kluha  
a prof. Tótha

Prof. Tóth vysvětluje jednotlivé kroky disekce 

Prof. Selesnick preparuje Middle fossa přístup

Implantace Baha pod vedením Ing. Sedláka 

Společná fotografie
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Setkání s partnery 
České společnosti 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku  
ČLS JEP
25. ledna 2018, Praha 

Dne 25. ledna 2018 se uskutečnilo setkání významných 
partnerů ČSORLCHHK ČLS JEP s vedením ORL společ-
nosti. Cílem setkání bylo především poděkovat za úspěš-
nou spolupráci a podporu činnosti a rozvoje společnos-
ti. Předseda ČSORLCHHK ČLS JEP prof. MUDr. Viktor 
Chrobok, CSc., Ph.D. prezentoval všem zúčastněným 
zástupcům partnerských společností dosavadní aktivity 
společnosti, představil plánované akce v oboru, sezná-
mil s novými výzvami a úkoly dalšího období. Závěrečná 
debata přispěla k inspiraci rozvoje společnosti, výměně 
zkušeností a znalostí v oboru, a k nalezení společného 
prostoru a způsobu budoucí spolupráce. 

Krajský ORL seminář 
Jihomoravského regionu
15. března 2018, Pekařská 53, Brno

Ve čtvrtek 15. března 2018 od 14:30 se v posluchárně 
Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN 
u sv. Anny a LF MU v Brně koná schůze České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jiho-
moravského regionu. 

Téma semináře je 100 kochleárních implantací v brněn-
ském implantačním centru.

Pozvánka zde.

XV. meziregionální ORL 
seminář k 90. výročí založení 
Otorinolaryngologického oddělení 
ve Slezské nemocnici v Opavě
16. března 2018, Slezská nemocnice, Opava

Oddělení Otorinolaryngologie SNO ve spolupráci se 
Slezskou univerzitou v Opavě, Českou lékařskou komo-
rou a s Českou lékařskou společností – Spolkem lékařů 
v Opavě pořádá dne 16. března 2018 XV. meziregionální 
ORL seminář k 90. výročí založení Otorinolaryngologické-
ho oddělení ve Slezské nemocnici v Opavě.

Místo konání: posluchárna Fakulty veřejných politik,  
Bezručovo nám. 14, Opava

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme lékaře 
o zpětnou informaci o účasti e-mailem na adresu: 
richard.lenert@nemocnice.opava.cz 

Pokud bude požadováno ubytování, prosíme o odpověď 
do 7. 3. 2018!

Pro sestry: Registrace a kompletní informace na 
www.nemocnice.opava.cz. 

Registrační poplatek pro sestry nutno uhradit do 12. 3. 
2018!

Pozvánka včetně programu ke stažení zde

Těšíme se na Vaši účast.

Laryngológia 2018
16.–17. března 2018, Piešťany, Slovensko
http://laryngologia.berlina.sk/index/

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

https://drive.google.com/open?id=1t-ZwMZ2FgnOEapCm9PMootsaxSDXlsA6
mailto:richard.lenert@nemocnice.opava.cz
http://www.nemocnice.opava.cz
https://drive.google.com/open?id=1BjMWAnd5pt3s-T04soG0sMPW-C-8omAi
http://laryngologia.berlina.sk/index/
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XII. kurz Sanační a rekonstrukční 
chirurgie středního ucha ve Svitavách
22.–23. března 2018, Svitavy
 
Ve dnech 22.–23. března 2018 proběhne ve Svitavách  
XII. kurz Sanační a rekonstrukční chirurgie středního 
ucha. Formou videokonference můžete on-line shlédnout 
celkem 5 operací pro chronický středoušní zánět. Na-
chystáno je na 30 přednášek na toto téma. Pozvaní lekto-
ři jsou dobrou zárukou kvality tohoto kurzu.

Přihlásit se můžete na libor.sychra@nempk.cz 
a poslat vyplněnou návratku.

Více informací včetně pozvánky naleznete zde.
 
Libor Sychra

Pozvánka na odborný seminář
24. března 2018, Foniatrická klinika Praha 2

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN a Sekce 
pro foniatrii a audiologii ČSORLCHHK ČLS 
JEP Vás zve na vzdělávací seminář, který 
se bude konat v sobotu 24. března 2018  
v 10 hodin v posluchárně Foniatrické  
kliniky, Žitná 24, Praha 2. Vzdělávací akce 

je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK; bude 
registrovaná a ohodnocena kredity.

Program:
Kochleární implantáty a vnímání prostoru sluchem
prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D.
Průběh kurzu Technické audiologie 2017
Dr. Ing. Jan Vokřál, Lenka Pavelcová
Rozvoj komunikačních schopností u dítěte s těžkým 
mnohočetným postižením (Di George syndrom)
PaedDr. Eva Škodová
 
Pozvánka ke stažení zde

Olga Dlouhá

Chirurgie hrtanu a průdušnice, 
fonochirurgie
Workshop – live surgery
9.–10. dubna 2018, Ostrava
http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirur-
gie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
 
Vážení přátelé,
 
dovolte, abych Vás pozval na tradiční workshop, který bude 
věnován pokročilé chirurgii hrtanu a průdušnice. Uvítáme 
jak domácí tak zahraniční lektory, budete mít možnost sle-
dovat celou řadu operací přímo z operačního sálu. 

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Komplexní screening sluchu 
novorozenců a dětí v ambulantní 
i klinické praxi
13.–14. dubna 2018, FN Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz 

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 a chirurgie hlavy a krku  

Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava 

si Vás dovolují pozvat na

8. mezioborové sympozium
a 3. celostátní foniatrický seminář 2018

Screening sluchu novorozenců a dětí  
v ambulantní i klinické praxi

věnováno životnímu jubileu
prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc. 

Termín: 13. – 14. dubna 2018
Místo konání:

PETROF Hall 
Na Brně 2136/4, 500 06 Hradec Králové

Parkování možné v areálu PETROF nebo na vyhrazeném parkovišti před budovou PETROF Gallery.

http://sympozium.orlfnhk.cz

Na pracovní setkání se těší

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

XXVII. Otoneurologický kongres
19. dubna 2018, Iris Hotel Eden, Praha
www.neurooto.net

Letošní ročník Otoneurologického kongresu bude věno-
ván především tinnitologii a závratím: zajímavá bude jistě 
konfrontace o neuromodulárním přístupu k terapii tinnitus 
‘klasickou „multidimenzionální léčbou. 

Podařilo se zajistit renomované odborníky ze zahraniční, 
i z domova. Odborná úroveň jednání bude věrně reflekto-
vat jejich znalosti.

mailto:libor.sychra@nempk.cz
http://svitavy.nempk.cz/xii-demonstracni-kurz-seminar-sanacni-rekonstrukcni-chirurgie-stredniho-ucha
https://drive.google.com/open?id=191W_i5HJk9z8qh0UieZy45tZbJCx5yiI
http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
http://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
http://sympozium.orlfnhk.cz/
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XXVII. Jihočeské ORL dny
26.–27. dubna 2018, Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
https://www.orldny2018.cz/

Společná ORL konference 
Pardubického a Královéhradeckého 
kraje na téma: Spánková medicína 
a varia 
18.–19. května 2018, EA Hotel Kraskov
Třemošnice – Starý Dvůr

pardubice.nempk.cz/orl,  www.fnhk.cz/orl,  www.otorinolaryngologie.cz  

PRVNÍ INFORMACE 
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

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

připravují

společnou ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje 

na téma 

SSppáánnkkoovváá mmeeddiiccíínnaa
a varia 

1188.. –– 1199.. 55.. 22001188
EEAA HHootteell KKrraasskkoovv
TTřřeemmooššnniiccee--SSttaarrýý DDvvůůrr

www.hotelkraskov.cz 

Podrobnější informace o připravované konferenci budou na internetu k dispozici  
v průběhu měsíce února 2018.  

Na setkání s Vámi se těší 

organizační výbor 
Jan Vodička      Viktor Chrobok 
Arnošt Pellant      Petr Čelakovský 
Karel Pokorný       Jaroslav Růžička 
Miroslava Slanináková     Ivana Roďanová 

a kolektivy lékařů a sester obou ORL pracovišť

80. kongres České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP
13.–15. června 2018, Dům kultury v Kroměříži
www.orl2018.cz

Téma kongresu: Rinologie a onkologie

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům: 
do 28. února 2018

Formulář k zaslání abstraktu zde

13. 6.–15. 6. 2018
Dům kultury, Kroměříž
www.orl2018.cz

Sekce nelékařských zdravotnických 
pracovníků (NLZP)
14. června 2018, Dům kultury v Kroměříži
https://www.orl2018.cz/nlzp/

V rámci odborného programu 80. kongresu České spo-
lečnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS 
JEP v Kroměříži ve dnech 13.–15. června 2018, bude or-
ganizována i sekce nelékařských zdravotnických pracov-
níků (NLZP).

Téma: Ošetřovatelská pooperační péče, Varia 

Termín k přihlášení aktivní účasti: do 28. února 2018

Přihlášky posílejte na orl-abstrakty@guarant.eu a uveďte: 
jméno autora, pracoviště a název příspěvku.

https://www.orldny2018.cz/
http://www.orl2018.cz
http://orl2018.guarant.eu/abstrakty/index.php?coo=1
https://www.orl2018.cz/nlzp/
mailto:orl-abstrakty@guarant.eu
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14th ENT Danube Symposium
20.–23. června 2018, Kremže, Rakousko
www.danube-symposium2018.com

 

 

 

 

egilí kolegové,

Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku
21. června 2018, Praha
Pavilon B. Braun Dialog, Budínova 2464/2b, Praha 8

On-line přihlášku 
naleznete zde

Program akce zde

XVII. česko-slovenský kongres 
mladých otorinolaryngológov
20.–22. září 2018, Grand hotel Bellevue, 
Vysoké Tatry, Slovensko

Česká ORL akademie
12.–13. října 2018, Hotel Galant, Mikulov
http://www.orlakademie.cz/

ČESKÁ 
ORL AKADEMIE

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

www.orlakademie.cz

17. ročník Česko-německých ORL dní
19.–20. října 2018, Německo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovoluji si Vás pozvat na 17. ročník Česko-německých 
ORL dní, který se bude konat ve dnech 19.–20. října 2018 
na půdě ORL kliniky Brandenburgské univerzity pod ve-
dením primářky dr. Didczuneit-Sandhop.
 
Odborná témata kongresu:
• Onkologie hlavy a krku
• Neurootologie
• Plastická chirurgie
 
Setkání je určeno především mladým lékařům a postgra-
duálním studentům, kteří zde mají unikátní možnost vy-
zkoušet si prezentaci v cizím jazyce v přátelské atmosféře 
a také navázat cenné zahraniční kontakty. 

Pro vítěze nejlepší prezentace je připravena cena Jana 
Nepomuka Čermáka (volná vstupenka na mezinárodní 
ORL kurz v ČR nebo v Německu). Navíc je tato akce fi-
nančně podporována ČSORLCHHK ČLS JEP. 

Více informací o finanční podpoře naleznete zde.

Důležité informace: 
Místo konání: Brandenburg an der Havel
Termín konání: 19.–20. října 2018
Deadline zasílání abstrakt: 31. května 2018
Kongresový poplatek: 70 EUR (časná) / 80 EUR (pozdní)
Jednací jazyk: Angličtina
Kontakt: p.papakostas@klinikum-brandenburg.de
 
Těším se na Vaši účast.
 
Jaroslav Betka

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHIRURGIE KŮŽE 
HLAVY A KRKU

21. června 2018 |  Praha
Pavilon B. Braun Dialog

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

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

https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=195666&evdate=195670
https://drive.google.com/open?id=1-lR9gPn9y4AXnX69XsRTnUwo_XhyDUu_
http://www.orlakademie.cz/
http://www.otorinolaryngologie.cz/podpora-mladym-k-aktivni-ucasti-na-orl-kongresech-
mailto:p.papakostas@klinikum-brandenburg.de
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Preparační kurz chirurgie ucha 
a spánkové kosti 
27.–29. listopadu 2018, Brno
www.ecpa-cz.com

Pozvánka na akci zde

Vzdělávací akce Sekce pro foniatrii 
a audiologii ČSORLCHHK ČLS JEP 
v roce 2018

2. Celostátní foniatrický seminář Foniatrická klinika 
Praha
24. března 2018
Téma: Zajímavosti z klinických seminářů FK 1. LF UK 
a VFN

3. Celostátní foniatrický seminář Hradec Králové
13.–14. dubna 2018
Téma: Komplexní screening sluchu novorozenců a dětí 
v ambulantní i klinické praxi

Foniatrický kongres Praha Průhonice 
13.–15. září 2018
http://www.fonkongres2018.cz/

4. Celostátní foniatrický seminář Foniatrická klinika 
Praha
3. listopadu 2018
Téma bude upřesněno.

Vzdělávací akce 
Endokrinochirurgické sekce 
ČSORLCHHK ČLS JEP v roce 2018 

Endokrinochirurgická sekce se bude v roce 2018 podílet 
na organizaci sonografických kurzů v rámci IPVZ vč. vý-
voje výukových textů v ÚVN ve spolupráci s IPVZ a Czech 
Branch INMG
 
Střešovické jaro
5. dubna 2018 
• Slinné žlázy
• Chronická rýma
• Traumatologie obličeje a ORL

Tracheostomie pro sestry
24. května 2018 

Sono A 
26.–27. října 2018 
Vyšetření tří anatomických oblastí – slinných žláz, lymfa-
tických uzlin krku a úloha sonografie ve vyšetřování ved-
lejších nosních dutin a obličejového skeletu
 
Sono C 
9.–10. listopadu 2018 
Spodina ústní, nádory měkkých tkání, sonografie cév, vý-
voje anománilií a dopllerovské zobrazení (Duplex v orl)
 
Sono B 
23.–24. listopadu 2018 
Sonografie štítné žlázy, příštitných tělísek a orofaryngu

Kurzy IPVZ na I. pololetí 2018 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie 
IPVZ 

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů 
s dysfagií
8. března 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50536-kurz-vyse-
treni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii

Kurz – Sonografie hlavy a krku
13.–14. března 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50537-kurz-sono-
grafie-hlavy-a-krku

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě  
obstrukčního syndromu spánkové apnoe
4. května 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50538-kurz-sou-
casne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syn-
dromu-spankove-apnoe

Kurz – Chirurgie štítné žlázy
21. května 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50539-kurz-chirur-
gie-stitne-zlazy

Kurz – Onkologie hlavy a krku
22. května 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50540-kurz-onko-
logie-hlavy-a-krku

Kurz – Laryngologie
1. června 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50541-kurz-laryn-
gologie

www.ecpa-cz.com                                                                             info@ecpa-cz.com

PREPARAÈNÍ KURZ ORL

CHIRURGIE UCHA 
A 

SPÁNKOVÉ KOSTI

Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno

Kamenice 3

BRNO 
27. 11. - 29. 11. 2018

Edukaèní centrum praktické anatomie

a 

Anatomický ústav LF MU v Brnì

poøádají

http://www.ecpa-cz.com
https://drive.google.com/open?id=1nGDdVZQPrqqTs5jtU_HkvpV56T7G0qGv
http://www.fonkongres2018.cz/
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50536-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50536-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50541-kurz-laryngologie
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50541-kurz-laryngologie


ORL 
zpravodaj1 Únor

2018
Informace pro členy České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

9

Členství – staňte se členy 
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP je součástí České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). 

Členem společnosti se může stát lékař, farmaceut pří-
padně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, 
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispí-
vat k jejich plnění. 

Bližší informace najdete na webových stránkách 
www.otorinolaryngologie.cz. 

Každý může být členem více odborných společností. 

Výhody členství
• Přístup k informacím z dění v oboru
• Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie  

v tištěné i online verzi
• Výrazně zvýhodněný registrační poplatek  

na celostátní kongres ORL společnosti
• Elektronický ORL zpravodaj na vaši e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen 
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

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

Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

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

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

Kontakt: 
Veronika Janůrková, DiS.
asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo janurkova@associationhouse.cz

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

Hlavní partner

Partneři

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

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

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

https://twitter.com/otolaryngologie
mailto:janurkova@associationhouse.cz

