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Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abychom Vám na počátku roku 2013 popřáli vše dobré, pevné zdraví Vám a Vašim rodinám, mnoho radosti a úspěchů v naší
společné práci otorinolaryngologa.

Rádi bychom Vás informovali o hlavních úkolech výboru
ČSORLCHHK v následujícím období:
• odborné aktivity
• podpora aktivit jednotlivých sekcí ČSORLCHHK
• snaha o zajištění kvalitních vzdělávacích akcí
garantovaných ČSORLCHHK s možností získání kreditů
(celostátní kongres, foniatrický kongres, odborné akce
pořádané jednotlivými sekcemi, např. Otologický den,
semináře SAOF a další)
• zvýšení úrovně časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie,
spojenou se změnou vydavatele
• rozvoj a aktualizace www stránek ČSORLCHHK
• tvorba a distribuce elektronických ORL news
(registrace členů ČSORLCHHK pro zasílání je možná
na kamaradova@guarant.cz)
• lůžková a ambulantní ORL pracoviště
• dokončení kultivace kódů se ZP a MZ ČR
• stabilizovat lůžková ORL oddělení
• tvorba společného lůžkového fondu není prioritou, ale
možností pro zachování ORL lůžek
• společně s akreditační komisí MZ ČR sledovat a dbát
na kvalitu akreditovaných ORL pracovišť
• jednat s ZP o jednodenní chirurgii

• členská základna a ekonomika
• stabilizace členské základny
• finanční zvýhodnění členů ČSORLCHHK na vybraných
odborných akcích pořádaných ČSORLCHHK
• stabilizace ekonomiky ORL společnosti při stále
stoupajících finančních nákladech, které si vynutily
úpravu výše členských příspěvků
• zvýšení členského příspěvku od roku 2013 pro ČSORLCHHK
ze současných 130,- Kč na 325,- Kč. Celkový poplatek se
skládá z příspěvků: členského poplatku ČLS JEP, na časopis
Otorinolaryngologie a foniatrie a členského příspěvku pro
ČSORLCHHK a zvýší se z 805,-Kč na 1000,- Kč. Navýšení
bylo schváleno členskou schůzí ČSORLCHHK 6.12.2012
(v rámci 52. Otologického dne v Praze)
• snaha o získání finančních prostředků pro rozvoj
ČSORLCHHK
Viktor Chrobok
předseda
Jan Betka
1. místopředseda
Pavel Komínek
vědecký sekretář

5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
23.–25. května 2013
Univerzita Hradec Králové

Rádi bychom Vás na stránkách tohoto zpravodaje informovali
o důležitých datech souvisejících s touto akcí.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

Nosné téma letošního kongresu je Mezioborová spolupráce,
které bude možné diskutovat společně s dalšími aktuálními
tématy, která určují současnou podobu otorinolaryngologie
ve spolupráci s ostatními odbornostmi medicíny. Budou
prezentována sdělení k nejdůležitějším mezioborovým
tématům, která přednesou vyzvaní domácí i zahraniční
přednášející především formou kulatých stolů a instruktážních
kurzů.

S novým rokem se přiblížil i termín konání 5. česko-slovenského
kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se
uskuteční 23.–25. května 2013 v prostorách Univerzity Hradec
Králové. Aktuální informace včetně instrukcí pro zasílání abstrakt
a on-line registračního formuláře najdete také na oficiálních
webových stránkách akce www.orl2013.cz
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Vědecký výbor vyzývá autory k zaslání abstrakt, jež by mohla
být zahrnuta do vědeckého programu kongresu, instruktážního
kurzu v termínu do 31. ledna 2013, přednášky v termínu do
28. února 2013.

který začne koncertem pěveckého chlapeckého sboru Boni
Pueri v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po koncertu bude
následovat raut v prostorách Nového Adalbertina, kde bude
zajištěn rovněž hudební program.

Instrukce pro zasílání abstrakt včetně šablony najdete
na webových stránkách akce:
http://www.orl2013.cz/abstrakta/

Níže v tabulce ještě přehledně důležitá data kongresu ORL 2013:

Registrace pro kongres ORL 2013 byla již spuštěna, on-line
registrační formulář je k dispozici na webových stránkách akce,
pod záložkou Registrace:
http://www.orl2013.cz/registrace/
Dovolujeme si upozornit na výhodný registrační poplatek
pro členy ČSORL. K účasti jsou též pozvány zdravotní sestry
a nelékařští pracovníci.
Hradec Králové je v období konání kongresu ORL 2013
(5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku) současně místem konání další akce, a sice
17. mezinárodní konference „Danubian League against
Thrombosis and Haemorrhogic Disorders“.

Uzávěrka pro zaslání abstrakt –
instruktážní kurzy
Uzávěrka pro zaslání abstrakt –
přednášky
Termín pro včasnou registraci
Informace o přijetí abstraktu

31. leden 2013
28. únor 2013
28. únor 2013
31. březen 2013

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat organizační
sekretariát akce na níže uvedených číslech či E-mailové adrese:
GUARANT International spol. s r.o. / ORL 2013
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: ORL2013@guarant.cz
Vážené kolegyně a kolegové, těšíme se na setkání s vámi
v květnu v Hradci Králové.

Doporučujeme tedy účastníkům kongresu ORL 2013 provést
rezervaci ubytování co nejdříve, a zároveň využít jednotlivé
typy pokojů při jejich plné obsazenosti.

Viktor Chrobok
předseda České ORL společnosti

Protože má kongres i svoji neopominutelnou společenskou
roli, bude pro účastníky připravený zajímavý kulturní program,

Milan Profant
předseda Slovenské ORL společnosti

Seznam Q kódů vykazovaných na ORL pracovištích
Kód

Název

Cena výkonu

71113
71115
71117
71119
71121
71123
71212
71211
71511
71525
71565
71580
71611
71613
71614
71615
71623
71625
71661
71713

Kalorický test
Semispont.vest.jevy
Optokinetický test
Gustometrie
Posturografie
Rotační testy
Diafanoskopie
Biopsie z nosu
Vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
Odstranění polypu ze zvukovodu
Politzerace
Vyčištění trepanační dutiny
Vyjmutí cizího tělesa z nosu
Slizniční injekce nos
Anemizace s odsátím z VDN
Exscise jednoho nosního polypu včetně tamponády
Terapie epistaxe kauterizací
Přední nosní tampo
Výplach čelistní dutiny
Nepřímá laryngoskopie s odstraněním...

190
122
258
98
360
182
36
241
39
114
28
163
77
41
92
303
85
106
89
284

Cena výkonu
po kultivaci
371
221
382
230
356
221
36
166
39
132
28
162
81
40
92
245
87
107
110
290

Omezení
4/rok (8)
4/rok(8)
4/rok
2/rok
4/rok(8)
4/rok(6)
4/měsíc
1/den
1/den
15/3měs
1/den
2/rok
-
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71781
72115
09237
09239
61113
61123
61125
61129
61131
09115
09117
09119

Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
Kontrolní vyšetření po přidělení sluchadla
Ošetření, převaz tány do 10cm
Sutura rány do 5cm
Sutura rán 5 -10cm
Excise 2-10cm bez uzavření defektu
Excise nad 10cm bez uzavření defektu
Excise, sutura 2-10cm
Excise, sutura nad 10cm
Odběr biolog.materiálu bakter
Odběr krve ze žíly dítěte do 10 ket
Odběr ze žíly u dosp. nad 10 let

Změny sazebníku zdravotních
výkonů od 1. 1. 2013
1. Sjednocení klinických vyšetření
2. Nový kód „vyšetření dítěte do 6-ti let věku“ –
09555 (100 bodů)
3. Zrušení indexace Q kódů
ad 1: vyšetření komplexní, cílené a kontrolní otolaryngologem,
foniatrem a dětským otolaryngologem lze vykazovat kódy
jako dosud, ale vše bude mít bodovou hodnotu jako vyšetření
otolaryngologem tj. 71021, 71022, 71023
ad 2: v případě používání kódu je třeba nasmlouvat nový kód
09555 (100 bodů) se ZP
ad 3: kódy, které měly dosud indexaci Q, lze nyní vykazovat
současně s vyšetřením komplexním, cíleným a kontrolním
otolaryngologem, foniatrem a dětským otolaryngologem

Kalendář akcí
Leden
XIV. Rinofest – Demonštračný kurz septorinoplastiky
a endoskopickej chirurgie PND
24.–25. ledna 2013
ORL klinika, ÚVN SNP – FN Ružomberok
Pozvánka
Únor
Brněnský ORL den
1. února 2013, Brno
FN USA Brno
Pozvánka
Březen
VII. demonstrační kurz a seminář sanační a rekonstrukční
chirurgie středního ucha
21.–23. března 2013, Svitavy
Svitavy
Pozvánka

91
219
90
146
523
477
678
652
1145
56
63
24

89
221
80
119
471
332
448
608
724
55
62
23

Leden
2013

1/den
6/rok
1/den
1/den
-

VIII. Prakti cký kurz hlasové rehabilitace a reedukace v Opočně
25.–26. března, 6.–7. května, 17.–18. června 2013
Opočno
Pořádá: MUDr. Marti n Kučera, ORL amb. – centrum léčby
hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou
http://www.hlascentrum.cz/hlavni-amb.php3?str=11
XXII. Vinohradské ORL dny
28. března 2013
Duben
Workshop Mikrochirurgie hrtanu a fonochirurgie (indikace,
diferenciální diagnostika, live surgery)
8.–9. dubna 2013
ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
http://workshoporl2013.fno.cz/
Mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch
polykání v ambulantní i klinické praxi
19.–20. dubna 2013
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Hradec Králové
sympozium@orlfnhk.cz
10. Meziregionální seminář Opava
19. dubna 2013
ORL oddělení Slezská nemocnice Opava
drachir@email.cz
XXII. Jihočeské ORL dny
25.–26. dubna 2013
Třeboň
Květen
Současné možnosti chirurgické léčby onemocnění štítné žlázy
a příštitných tělísek
16. května 2013, Praha
ORL oddělení, Nemocnice Na Homolce
5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku | 75. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
23.–25. května 2013
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové
http://www.orl2013.cz
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Červen
Kurz FESS – „Od infundibulotomie k hypofysektomii“
11.–12. června 2013, Olomouc
ORL klinika FN Olomouc
Srpen
10. ročník PEVOC – Pan European Voice conference
21.–24. srpna 2013
Hlasové a sluchové centrum Praha, Medical Healthcom s.r.o.,
Universita Palackého Olomouc
http://www.pevoc.org/pevoc10.php
Září
11. Česko-Slovenský foniatrický kongres a XXXIV dny Evy
Sedláčkové – Mezioborová spolupráce v péči o komunikační
systém dítěte
19.–21. září 2013, Kurdějov
AUDIO-Fon centr. Brno
Listopad
19. Beskydský ORL den (poruchy chrápání)
1.–2. listopadu 2013, Ostrava
ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
http://www.fno.cz/otorinolaryngologicka-klinika/odborne-seminare
26. Mezinárodní kurs endoskopické endonazální chirurgie
5.–8. listopadu 2013, Praha
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní
nemocnice v Motole
http://orl.lf1.cuni.cz/fesskurz

Leden
2013

Vážení členové společnosti,
vzhledem k tomu, že přecházíme na elektronické zasílání
informací a zpráv o akcích a aktivitách České ORL společnosti
ČLS JEP, velice Vás tímto prosíme o zaslání Vaší e-mailové adresy
sekretariátu ORL společnosti na adresu kamaradova@guarant.
cz. Tento údaj je velmi POTŘEBNÝ ke zlepšení komunikace mezi
výborem a členy naší společnosti. Děkujeme vám za spolupráci.

Členství – staňte se členy České
společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
(www.cls.cz). Členem společnosti 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. Každý může být členem více odborných
společností. Bližší informace najdete na webových stránkách
http://www.otolaryngologie.cz.

Preparační kurz ORL – Chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin
27.–29. listopadu 2013, Brno
Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3
www.ecpa-cz.com, info@ecpa-cz.com

Poděkování
Výbor ČSORLCHHK děkuje za dlouhodobé vedení Foniatrické
sekce Doc. MUDr. O. Dlouhé, CSc. a Rinologické sekce
Doc. MUDr. J. Vokurkovi, CSc., kteří v roce 2012 ukončili svou
aktivní práci vedoucího sekce. Novým vedoucím Foniatrické
sekce se stal MUDr. J. Dršata, Ph.D. (drsata@fnhk.cz)
a Rinologické sekce MUDr. M. Svoboda (svoboda@nemcb.cz).

Partneři
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

Nabídka pro partnery
Česká ORL společnost nabízí farmaceutickým firmám, výrobcům
lékařské techniky i dalším subjektům partnerství založené
na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti
otorinolaryngologie a foniatrie tak, aby byla zajištěna kontinuita
spolupráce v dlouhodobém horizontu. Nabízíme tak možnost
oslovit cílovou skupinu odborníků pro vybudování trvalého vztahu
mezi lékaři a farmaceutickými firmami vedoucí k zlepšení péče
o naše pacienty. V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát
ORL společnosti paní Danielu Kamarádovou.

Kontakt

www.cochlear.com

Organizační sekretariát
Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz
Asociační management pro ORL společnost vykonává firma
Guarant International, s.r.o.

