NEWS
1

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

Únor
2014

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych vás srdečně pozdravil za výbor ČSORLCHHK ČSL JEP poprvé v Newsletteru v roce 2014, kdy všichni rekapitulujeme naší
práci za minulý rok. V odborné ORL společnosti jsme díky vám udělali velký kus práce, za kterou vám děkuji.
Za významné aktivity minulého roku výbor považuje organizaci odborných akcí, především uspořádání 5. česko-slovenského kongresu
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Hradci Králové, včasné přípravy českého ORL kongresu v Ostravě 2014 a Evropského
ORL kongresu v Praze 2015. Podařilo se rozšířit naší členskou základnu. Úpravou členských příspěvků a získáním finančních prostředků
z odborných akcí garantovaných ČSORLCHHK ČSL JEP se podařilo vyřešit finanční problémy minulých let. Po řadě setkání s výborem
Slovenské ORL společnosti bude od letošního roku vycházet opět společný Československý ORL časopis. Proběhla řada úspěšných či
méně úspěšných jednání se zdravotními pojišťovnami a MZČR.
Věřím, že i v tomto roce se nám podaří společně udělat kus dobré práce. Přeji vám pevné zdraví a svěží otorinolaryngologickou mysl.
Viktor Chrobok
za výbor ČSORLCHHK ČSL JEP

Cena ministra zdravotnictví
za rozvoj zdravotně sociální péče za rok 2013

Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka Ph.D., Mgr. Ivana Šámalová, ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát a Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc, FCMA
Zdroj fotografie: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministr zdravotnictví České republiky MUDr. Martin Holcát,
MBA udělil 3. 12. 2013 u příležitosti Mezinárodního dne
zdravotně postižených Výroční ceny za rozvoj zdravotně sociální
péče za rok 2013.

Gratulujeme!

Za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje kochleárních implantací
v České republice byli oceněni prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.,
FCMA a doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP
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76. kongres České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Ostrava 4.–6. 6. 2014

Milé kolegyně, milí kolegové,
blíží se termín konání výročního sjezdu naší společnosti,
který se uskuteční 4. - 6. června 2014 v prostorách nového
kongresového centra Clarion Congress Hotel Ostrava. Aktuální
informace včetně instrukcí o zasílání abstrakt a on-line
registračního formuláře najdete také na oficiálních webových
stránkách akce www.orl2014.cz.
Rádi bychom Vás na stránkách tohoto zpravodaje informovali
o důležitých datech souvisejících s touto akcí.
„Máme se stále co učit“ je hlavním motem kongresu
v Ostravě, naší snahou proto bude pomocí Vám nahlédnout
„do kuchyně“ oborů, s nimiž více nebo méně spolupracujeme.
Budou prezentována sdělení k nejdůležitějším mezioborovým
tématům, k důležitým oborovým otázkám která přednesou
vyzvaní domácí a zahraniční přednášející. Nově zařazujeme
do programu také diskusní stoly PRO-PROTI, ve kterých chceme
podat aktuální informace k denním otázkám v ambulancích
či na lůžkových odděleních. Jsme přesvědčeni, že budou
atraktivní jak pro ambulantní tak pro nemocniční lékaře.
Vědecký výbor vyzývá autory k zaslání abstrakt, jež by mohla
být zahrnuta do vědeckého programu kongresu do 28. února
2014. Instrukce pro zasílání abstrakt včetně šablony najdete
na webových stránkách kongresu.
Registrace pro kongres ORL 2013 již byla také spuštěna.
Vzhledem k výhodným registračním poplatkům při včasné
registraci doporučujeme registraci neodkládat. Dovolujeme
si upozornit na výhodný registrační poplatek pro členy
naší společnosti. K účasti jsou zvány rovněž zdravotní
sestry a nelékařští pracovníci, pro které je také plánovaná

samostatná sekce. Přikládáme důležitá data kongresu ORL
2014 v tabulce:
Uzávěrka pro zaslání abstrakt

28. 2. 2014

Termín pro včasnou registraci

28. 2. 2014

Informace o přijetí abstraktu

31. 3. 2014

Během kongresu si vyčleníme i čas pro to, abyste mohli
navštívit unikátní industriální památky Ostravy, které nikde
jinde neuvidíte. Historie naší země totiž nepředstavují pouze
pěkné zámky a malebná krajina, ale i uhlí, železo, drsní lidé
a změněná země. Ostrava je místem obrovských kontrastů,
využijte možnosti ji alespoň trochu poznat. Nezapomeňte se
i pro tyto akce včas registrovat.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat organizační
sekretariát akce na níže uvedených číslech či e-mailové adrese:
BOS. org s.r.o.
FN Ostrava – Domov sester
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba
Ing. Šárka Martiníková
Tel.: +420 595 136 808
Fax.: +420 475 205 169
Mobil: +420 722 035 305
E-mail: martinikova@bos-congress.cz
Vážené kolegyně a kolegové, těšíme se na setkání s Vámi
v červnu v Ostravě.
Pavel Komínek
prezident kongresu
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XVI. Český a XI. Česko-Slovenský
kongres spánkové medicíny

rádi bychom vás informovali o novém projektu naší odborné
společnosti, o České ORL akademii.
Akademie bude primárně určena lékařům v předatestační
přípravě a mladým lékařům do 35 let. Cílem České ORL
akademie je vzdělávat formou instruktážních kurzů vyzvaných
přednášejících. Všem členům ČSORLCHHK ČLS JEP bude
nabídnut velmi zvýhodněný registrační poplatek.
Pravidelným termínem konání
byl zvolen první říjnový
víkend. První ročník České
ORL akademie bude 3.–4. 10.
2014 v Novém Adalbertinu,
v Hradci Králové.
Registrace účastníků
kongresu bude možná
od 1. 4. 2014 na webové
adrese společnosti
www.otolaryngologie.cz.

6.–8. listopadu 2014, Praha, Hotel Pyramida
Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,

Aktivní účast bude umožněna formou posterů.
Rádi bychom vás požádali o spolupráci s informováním vašich
kolegů o této nové vzdělávací akci.
V případě, že váš kolega nad účastí uvažuje a není členem
odborné společnosti, prosíme o dodání kontaktního emailu na
michal.cerny@lfhk.cuni.cz.
MUDr. Michal Černý
vedoucí Sekce mladých otorinolaryngologů

Vyhlášení ceny ORL
společnosti za rok 2013 –
Kutvirtova cena

srdečně Vás zveme na XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres
spánkové medicíny. Veškeré informace o akci naleznete na
www.spanek2014.cz.
Hlavním tématem kongresu je Obezita a nadměrná denní
spavost.
Doufáme, že naše pozvání přijmete a těšíme se na shledání
s Vámi.
Za organizační výbor
MUDr. Martin Pretl, CSc.

Sociální sítě

Výbor ORL společnosti vypisuje soutěž o nejlepší publikaci členů
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
publikovanou v r. 2013.
Uzávěrka pro podání přihlášek do soutěže je 30. duben 2014
(práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže
zařazeny).
Více informací o podmínkách účasti v soutěži najdete na
http://www.otolaryngologie.cz/.
Vyhlášení a udělení Kutvirtovy ceny proběhne na 76. kongresu
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
v Ostravě 4.–6. 6. 2014.

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 @otolaryngologie
na svých mobilních aplikacích nebo na internetu.
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Nabídka pro partnery
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP nabízí farmaceutickým firmám, výrobcům
lékařské techniky i dalším subjektům partnerství založené
na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti
otorinolaryngologie a foniatrie, abychom podpořili zajištění
kontinuity spolupráce v dlouhodobém horizontu.
Nabízíme možnost oslovit cílovou skupinu odborníků pro
vybudování trvalého vztahu mezi lékaři a farmaceutickými
firmami, vedoucí ke zlepšení péče o naše pacienty.

Časopis Otorinolaryngologie a Foniatrie je dostupný také
v elektronické verzi. Je nutné se bezplatně zaregistrovat
na serveru www.prolekare.cz a pro odemčení přístupu zadat
předplatitelský kód, který naleznete na plastovém přebalu
tištěné verze časopisu.
Zpřístupněné pro vás bude nejen aktuální číslo časopisu, ale
také archivní vydání.
Nadále zůstává také tištěná verze, avšak věříme, že online verze
časopisu zvýší dostupnost informací a komfort každého člena
ČSORLCHHK ČLS JEP.

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.

Možná forma spolupráce:
• uvedení loga Partnera v kategorii na webových stránkách
ORL společnosti s možností prolinku na webové stránky
Partnera
• uvedení loga Partnera v časopisu Otorinolaryngologie
a foniatrie v nákladu 1000 ks 4x ročně, formát A4
• vnitřní celostránková reklama Partnera 1x ročně v časopise
Otorinolaryngologie a foniatrie
• uvedení loga Partnera ve všech tiskovinách pro členy ORL
společnosti
• uvedení loga Partnera v elektronickém newsletteru ORL
společnosti
• uvedení vlastního článku/reklamy v elektronickém
newsletteru ORL společnosti
• vedení loga Partnera na oficiální facebookové stránce ORL
společnosti
• užívání titulu Partnera ČSORLCHHK ČLS JEP ve vlastních
materiálech
V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát společnosti:
Organizační sekretariát
Denisa Hejduková
email: hejdukova@guarant.cz
Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz
Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává společnost
Guarant International, s.r.o.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.

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 newsletter na vaší e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

