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Hlavním pořadatelem Panevropské hlasové konference (Pevoc) 
bylo Hlasové a sluchové centrum Praha ve spolupráci s Českou 
společností  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Aka-
demií múzických umění Praha a Universitou Palackého v Olo-
mouci.

Ve dnech 21.–24. srpna 2013 se konala v Praze 10. Panevrop-
ská hlasová konference (Pevoc). Konference se koná každé 
2 roky v některém evropském městě. Opakovaně se konala 
v německých či holandských městech, dvakrát v Londýně, po-
slední Panevropská hlasová konference se konala před 2 lety 
ve francouzském městě Marseille. Je pro nás ctí , že jako místo 
konání 10. výroční konference byla vybrána Praha. 

PEVOC je konference o hlase pro odborníky, kteří se proble-
mati kou hlasu zabývají z různého úhlu pohledu. Myšlenkou 

zakladatelů této konference bylo vytvořit prostor pro setkávání 
a předávání zkušeností  odborníků – lékařů, hlasových pedago-
gů, hlasových terapeutů, logopedů, učitelů zpěvu či vědců, kteří 
se zabývají vývojem hlasových pomůcek, vyšetřovacích zobra-
zovacích či akusti ckých metod.

Mott em letošní 10. výroční konference bylo: „Oslava meziobo-
rové spolupráce.“

Konference se zúčastnilo celkem 572 registrovaných odborní-
ků ze 47 zemí nejen z Evropy, ale z celého světa. Přijeli kole-
gové z USA, Austrálie, Indie i z Japonska. Z tohoto počtu bylo 
52 českých účastníků. Z těchto 52 Čechů bylo pouze 25 lékařů, 
i když jsme se cestou založení vokologické společnosti  snažili, 
aby konferenční poplatek pro české účastníky byl co možná 
nejnižší. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jedním z hlavních úkolů výboru České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP je pečovat o dobré odborné 
znalosti  našich členů, které si rozšiřujeme na kongresech, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Předmětem čtvrtého čísla ORL news 
letošního roku jsou informace z právě proběhlých a v brzké době plánovaných odborných setkání. 

Záznamy přednášek uvolněny pro veřejnost
Přednášky z 5. česko-slovenského kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku z 23.–25. 5. 2013 v Hradci Králové jsou uvolně-
ny pro veřejnost. Přednášky byly zaznamenávány v Aule a Posluchárně J1, k dispozici je videozáznam se zvukovou stopou a paralelně 
je možno sledovat aktuálně promítaný obrázek prezentace.

Přístup k přednáškám se nachází na adrese: www.superlectures.com/orl2013/

Informace o proběhlé 10. Panevropské hlasové konferenci 
(Pan European Voice Conference) PEVOC v Praze
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Program konference byl založen na pěti  klíčových lekcích, re-
spekti ve kulatých stolech, kterých se účastnili uznávaní odbor-
níci v oboru. Každý den proběhly dva kulaté diskusní stoly. Další 
program tvořily workshopy a temati cky vedené přednáškové 
sekce. Program běžel paralelně v 9 sálech v budově Rudolfi na 
a v sálech a učebnách přilehlé Pražské konzervatoře. Mohli jsme 
vyslechnout 202 prezentací, 36 workshopů, bylo možno si pro-
hlédnout 58 posterů.

Odborný program byl provázen bohatým programem společen-
ským. Během slavnostního zahájení konference vystoupila Dět-
ská opera Praha. Odborný program zpestřila pěvecká vystoupení 
operních pěvců, členů Národního divadla v Praze. Účastníci kon-
ference se setkali na Gala večeři v příjemných prostorách praž-
ské Občanské plovárny, která dnes slouží jako restaurace přímo 
na břehu Vltavy s možností  projížďky lodí po řece až ke Karlovu 
mostu. Poslední večer využila řada účastníků možnost návštěvy 
Mozartovy opery Don Giovanni ve Stavovském divadle. Účastní-
ci konference zaplnili divadlo do posledního místa.

Během kongresu byla udělena Gunnar Rugheimerova cena (za-
kladatele Pevocu) za nejlepší poster: First PIRL (Picosecond-In-
frared-Laser) Ablati on Results at Human Vocal Folds – A Pre-
liminary Assessment of a Future Phonomicrosurgical Device 
authored by M. D. Hildebrandt, F. Muller, M. Hess, U. Schuma-
cher, K. Franjic, R. Reimer, W. Wö llmer, K. Pü schel, R. J. D. Miller 
.

Mezinárodní konferenci Pevoc můžeme hodnoti t jako úspěš-
nou. Krásné prostory pražského Rudolfi na a Pražské konzerva-
toře byly umocněny skvělou „kulisou“ Hradčan. Odborný pro-
gram obsáhl téma hlasu v celé své šíři a sociální program mohl 
uspokojit i velmi náročného parti cipanta kongresu. 

Za všechny organizátory kongresu, členy Hlasového a sluchové-
ho centra Praha mohu říci, že jsme šťastní, že konference se 
podařila po všech stránkách, a jsme rádi, že jsme se setkali s mi-
lými a pochvalnými ohlasy od řady účastníků.

Podrobnější informace o kongresu najdete na webových strán-
kách www.pevoc.cz, fotodokumentaci můžete nalézt na face-
bookových stránkách panevropské konference: htt ps://www.
facebook.com/Pevoc2013.

za organizátory konference Pevoc  
prim. MUDr. Jitka Vydrová

Zpráva z 11. Česko-Slovenského
foniatrického kongresu 
a XXIV. foniatrických dnů 
E. Sedláčkové
Termín 19.–21. září 2013
Téma Mezioborová spolupráce v péči 

o komunikační systém dítěte
Počet účastníků 152
z toho Slováků 10
do 35 let 8
Vystavovatelé 
a sponzoři (18 fi rem) 

59

zahraničních 7
Hosté:
čestný 1 (prof. Kollár)
přednášející 15
Celkem: 227 osob

Prostředí: Kongres proběhl v malé vesničce na Hustopečsku, 
ve které stojí velký kongresový komplex. Prostředí bylo podle 
očekávání prostoupeno vinařstvím, které v této oblasti  hraje zá-
sadní roli. Počasí kongresu přálo – nepršelo.

Společenský program: Společenský program byl významnou 
součástí  celého kongresu. Nejenom, že přímou součástí  bylo 
i sportovní a relaxační odpoledne, kdy se účastníci mohli zapojit 
do pěší turisti ky či cyklovýtelu. Mohli si také zahrát tenis, volej-
bal, bowling, vyzkoušet lukostřelbu či pobýt ve vodním světě. 
Kromě toho se celým kongresem proplétala celokongresová 
hra, která byla zakončena vylosováním o hodnotné ceny. Další 
vinařskou hru si účastníci vyzkoušeli v průběhu společenského 
večera, který byl doplněn o koncert Cimbal Clasic, následné 
ukázky sabrage a cimbálovou hudbu.

Odborný program: Celý kongres z odborného pohledu byl dů-
sledným naplněním kongresového tématu = mezioborová spo-
lupráce. Byl koncipován do pěti  bloků, z nichž první čtyři byly 
předem připraveny mezi lékaři a logopedy. Poslední blok pak 
proběhl klasickou metodou jednotlivých přednášek.

Blok I – Opožděný vývoj řeči. Přednášejících: 5 (z toho 2 hosté). 
Hlavní náplní bylo sdělení o nutnosti  skríninku poruch vývoje 
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řeči, který se v českých zemích intenzivně připravuje a na Slo-
vensku již funguje. Účastníci byli poučeni o způsobech a me-
todách provádění skríninku. Zdůrazněna nutnost mezioborové 
spolupráce.

Blok II – Péče o sluchově posti žené dítě. Přednášejících: 6 
(z toho 5 hostů). Podrobný rozbor péče o sluchově posti žené 
dítě v ČR. Byli jsme seznámeni s náplní a metodami práce Cen-
ter rané péče i Speciálně pedagogických center. Za předpokladu 
správné diagnosti ky u lékaře foniatra a správné kompenzace 
sluchadly, se přítomní foniatři dověděli, jaký je společensko-vý-
chovný osud sluchově posti žených dětí . Byla opětovně zdůraz-
něna nutnost mezioborové spolupráce.

Blok III – Dětský hlas: přednášejících: 3 (+ 2 modely) V první 
části  bylo teoreti cky hovořeno o možnostech léčby poškoze-
ného dětského hlasu a v druhé akti vní části  byla na modelech 
v přednáškovém sále prováděna prakti cky reedukace hlasu 
včetně spolupráce s celým auditoriem. Kromě uzavřených kurzů 
hlasové reedukace se zde mohlo více jak sto účastníků prakti ky 
seznámit, jak pečovat o dětský hlas. 

Blok IV – Vývojové poruchy komunikace a jejich dopad na další 
vzdělávání takto posti žených dětí . Přednášející 3 (z toho 2 hos-
té). Zde byl hlavní směr přednášek věnován výchovným mož-
nostem dětí  s vývojovými poruchami řeči. Foniatři se dověděli, 
jak jsou jimi diagnosti kované děti  s vývojovou dysfázií různého 
typu vzdělávány a jaké jsou možnosti  jejich další edukace. Byly 
zde předvedeny metody prakti ckých postupů při vzdělávání po-
sti žených dětí . Dále si celé auditorium vyzkoušelo možnosti  rela-
xačních cviků, které jsou běžně u takto posti žených dětí  žádoucí. 
Opět se ukazuje na významný podíl mezioborové spolupráce.

Blok V – Varia: Předneseno 12 přednášek ve dvou současně 
probíhajících blocích. Počet autorů 26. V obou přednáškových 
místnostech byla příjemná pracovní atmosféra a přednášky byly 
zakončeny poučnou diskusí.

Kromě uvedeného programu se účastníci podle vlastního roz-
hodnutí  mohli zúčastnit satelitních konferencí, na nichž se podí-
lely vystavující fi rmy, a to – Aima s.r.o., Siemens s.r.o., Reja s.r.o., 
Medel s.r.o. Oba bloky byly účastníky bohatě navští veny a velmi 
dobře hodnoceny. 
 
Celkové hodnocení: Podle reakcí účastníků, vystavovatelů 
i přednášejících hostů byl celý kongres hodnocen velmi kladně 
(i přes ojedinělé výhrady).

Organizátor
doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA 

Pozvánky na odborné akce
13. ročník ORL fórum
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. 
LF UK a FN v Motole ve spolupráci s Českou lékařskou komorou 
Vás srdečně zve na ORL Fórum dne 10. 10. 2013 v Radiopaláci, 
Praha 2 od 16:00.

Na ORL Fórum se můžete registrovat online nebo v den a na mís-
tě konání od 15:00.

Více informací o registraci a programu:
htt p://www.fi leno.cz/orlforum

12. česko-německé ORL dny
Srdečně Vás zveme na mezinárodní setkání lékařů otorinola-
ryngologie, které patří k nejvýznamnějším v České republice 
ve dnech 11.–12. 10. 2013 v Liberci.

Hlavní témata česko-německých dnů budou spánková medicína 
v ORL a chirurgické trendy v ORL.

Zášti tu nad touto akcí převzal hejtman Libereckého kraje Mar-
ti n Půta a primátorka Statutárního města Liberec paní Marti na 
Rosenbergová. 

Více informací: 
www.nemlib.cz/web/index.php?menu=4_24_150

53. Otologický den
Česká společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy 
a krku ČLS JEP a společnost Rozvoj ORL, o.p.s. při Klinice oto-
rinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc a LF UP 
si Vás dovolují pozvat na 53. Otologický den, který se bude 
konat 5. prosince 2013 10–17 hod. v BEA centrum Olomouc 
v Olomouci.

Tématy Otologického dne budou cholesteatom, komplikace 
středoušní chirurgie, nádory spánkové kosti , otoskleróza, BAHA 
sluchadla, audiologie a další.

Přihlášky k akti vní účasti  zasílejte do 15. října 2013, k pasivní 
účasti  do 22. listopadu 2013. Žádost o přihlášku zašlete elektro-
nickou poštou na richard.salzman@fnol.cz. 

Účastnický poplatek 200Kč zasílejte na účet 154187971/0300. 
Do zprávy pro příjemce napište „OtolDen2013“ a Vaše jméno. 
V ceně je zahrnutý oběd a občerstvení. Registrace na místě 
bude za zvýšený účastnický poplatek 250Kč. 

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČLK. 
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, 
za účast bude uděleno 6 kreditů. Každému účastníkovi bude vy-
staven certi fi kát potvrzující účast.
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Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte, abychom Vás  jménem výboru České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pozvali k účasti  na 
76. národní kongres, který se uskuteční ve dnech 4.–6. června 2014.  

„Máme se stále co učit“ je hlavním mott em sjezdu v Ostravě. Naší snahou je přiblížit Vám nové směry  a aktuality v oboru se zřetelem 
na spolupráci mezi obory. Naším cílem je předat Vám informace osvědčenou formou instruktážních kurzů, kulatých stolů, volných sdě-
lení ale i posterů.  K účasti  jsou rovněž pozvány zdravotní sestry a nelékařští  pracovníci. Kongres bude i příležitostí  pro setkání s dovozci  
zdravotnické techniky, léků a pomůcek užívaných ve zdravotnictví. Budete tak moci se seznámit s novinkami v této oblasti .  

Kongres se uskuteční v novém kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, vše se tedy odehraje „ pod  jednou  stře-
chou“.  Vyčleníme proto i čas pro to, abyste mohli navští vit unikátní industriální památky Ostravy, které nikde jinde neuvidíte.  

Pro další informace o kongresu, akademickém i společenském programu, navšti vte webové stránky kongresu na: htt p://www.orl2014.cz/

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme do Ostravy a těšíme se na setkání s Vámi. 

prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D., CSc.  doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP prezident kongresu

Dne 6. 9. 2013 proběhla schůze Unie Evropských Foniatrů (Uni-
on of the European Phoniatricians; UEP) k založení Evropské 
Akademie Foniatrie (European Academy of Phoniatrics; EAP) 
v Aachen (Německo).

V první části  bylo uděleno čestné členství UEP docentu 
MUDr. Franti šku Šramovi, CSc. (Praha). Dále byla na schůzi UEP 
založena EAP jako nezisková, ne-politi cká, mezinárodní vzdě-
lávací organizace, jejímiž členy mohou být foniatři nebo lékaři 
pracující v oboru foniatrie.

EAP organizuje a koordinuje kvalifi kovaný trénink a výměnné 
programy ve všech oblastech foniatrie dle pravidel UEMS, pro-
paguje evropský logbook a výuku dle jeho náplně, podporuje 
konti nuální vzdělávání ve foniatrii a stará se o možnosti  jeho 

fi nanční podpory, vyvíjí, shromažďuje a distribuuje pomůcky 
pro výuku foniatrie. V neposlední řadě EAP poskytuje snížené 
poplatky za vzdělávací akti vity UEP členům, kteří mají též před-
nost u akcí s omezeným počtem účastníků. Členství v UEP a EAP 
tak je vhodné pro všechny foniatry a lékaře pracující v oboru 
foniatrie, zejména pro lékaře s moti vací zapojení do evropského 
vzdělávání a spolupráce. 

Podrobné informace jsou k dispozici na 
htt p://www.phoniatrics-uep.org/

MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN, LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Franti šek Šram, CSc.
Hlasové a sluchové centrum, Praha

Založení „European Academy of Phoniatrics a udělení čestného 
členství UEP a EAP doc. MUDr. Franti šku Šramovi, CSc. 

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

4.–6. června 2014, Ostrava

Prezident kongresu
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava

www.orl2014.cz
foto: Boris Renner

SEKRETARIÁT KONGRESU
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem
web: www.bos-congress.cz
telefon: +420 475 531 098, +420 475 534 332
e-mail: prihlaska@bos-congress.cz

Kancelář Ostrava
FN Ostrava – Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
telefon: +420 595 136 808
e-mail: ostrava@bos-congress.cz
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Elektronická komunikace
Vážení členové společnosti ,

dovolujeme si Vás informovat, že od roku 2014 přecházíme vý-
hradně na elektronické zasílání informací a zpráv o akcích a ak-
ti vitách České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP. Prosíme Vás tí mto o zaslání Vaší e-mailové adresy 
sekretariátu ORL společnosti  na adresu hejdukova@guarant.cz. 

Děkujeme vám za spolupráci.

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 případně jiný 
pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí 
s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. 

Bližší informace najdete na webových stránkách 
www.otolaryngologie.cz

Každý může být členem více odborných společností . 

Nabídka pro partnery 
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
ČLS JEP nabízí farmaceuti ckým fi rmám, výrobcům lékařské 
techniky i dalším subjektům partnerství založené na dlouhodo-
bém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti  otorinolaryngologie 
a foniatrie tak, aby byla zajištěna konti nuita spolupráce v dlou-
hodobém horizontu. 

Nabízíme tak možnost oslovit cílovou skupinu odborníků pro 
vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceuti ckými fi r-
mami vedoucí k zlepšení péče o naše pacienty. 

V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát
ORL společnosti 

Kontakt
Organizační sekretariát
Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz

Denisa Hejduková
email: hejdukova@guarant.cz

Asociační management pro ORL společnost vykonává fi rma
Guarant Internati onal, s.r.o.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti .

Předání diplomu čestného členství v UEP a EAP 
doc. MUDr. Franti šku Šramovi, CSc., předsedkyní UEP, 
Prof. Antoinett e am Zehnhoff -Dinnesen, M.D., Ph.D.

Podpis zakládající listi ny EAP (MUDr. Jakub Dršata, Ph.D., předseda 
Foniatrické sekce ČS ORLCHHK ČLS JEP a národní reprezentant v UEP).


