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Milé kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme nové vydání ORL news, v kterém naleznete kompletní zprávu o nedávném kongresu naší společnosti v Ostravě, pozvánky
na další odborné akce, důležitou zprávu o akreditaci pracovišť a jiné.
Děkujeme za vaši spolupráci a oceníme podněty do dalšího vydání.
Příjemné čtení a klidné léto za ORL společnost přeje
Viktor Chrobok

Laudace

Akreditace ORL pracovišť
V těchto dnech se dožívá v plné svěžesti
významného životního jubilea, sedmdesáti
let, pan primář MUDr. Karel Sláma,
dlouholetý přednosta ORL oddělení v Ústí
nad Labem. Karel Sláma zasvětil život
dvěma vášním, a to otorinolaryngologii,
které se věnuje s plným nasazením, vysokou
zodpovědností a skvělou profesionalitou.

Další jeho vášní či koníčkem je sport. Hokej, cyklistika, ale
zejména tenis. Také ve sportu dosahuje naprosto unikátních
výsledků a ještě před několika lety dokonce vyhrál Světovou
olympiádu zdravotníků ve Stirlingu ve Skotsku. Prim. Sláma si
může užívat svých profesionálních a sportovních koníčků také
díky laskavému dohledu paní Jany, která o něj láskyplně pečuje.
Milému Karlovi přejeme vše nejlepší.
Jan Betka a celá ORL veřejnost

Žádáme všechny přednosty a primáře lůžkových pracovišť,
na kterých probíhá specializační příprava lékařů, aby zkontrolovali
platnost udělené akreditace pro daný vzdělávací program.
Od roku 2011 je platný nový vzdělávací program (zahrnující
dvouletý základní ORL kmen a následně tříletý specializovaný
výcvik). Po změně legislativy je třeba od roku 2011 žádat o novou
akreditaci, i když má pracoviště platnou akreditaci pro obor
otorinolaryngologie získanou před tímto datem pro starší typy
vzdělávacích programů. Není možná formální změna dříve získané
akreditace pro starší vzdělávací programy na novou akreditaci pro
vzdělávací program z roku 2011.
Doporučujeme všem přednostům a primářům lůžkových
pracovišť (která nemají akreditaci pro nový vzdělávací program
z roku 2011), aby v co nejkratší době podali novou žádost
o akreditaci. Nebude-li mít pracoviště akreditaci odpovídající
programu, v kterém se vzdělává lékař ve specializační přípravě,
nemůže mu být tato praxe při podání přihlášky k atestaci uznána
do doby jeho specializační přípravy.
www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_1739_3.html

76. kongres České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Ve dnech 4. – 6. června 2014 se konal v Ostravě 76. národní
kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku. Pořadatelem byla naše odborná společnost,
na organizaci se podílela Otorinolaryngologická klinika FN
Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Sjezd
se konal v nově rekonstruovaných prostorách Clarion Congress
Hotel Ostrava.

Oficiální zahájení kongresu se konalo ve středu, 4. 6. 2014
v podvečerních hodinách, v atraktivním prostředí Landek parku.
Slavnostní atmosféře napomohlo i vystoupení neslyšících
dětí „Tiché zpívání“. Řada účastníků využila i možnosti sfárat
do dolu či navštívit záchranářské muzeum. Během večera byla
slavnostně udělena bronzová medaile České lékařské společnosti
JEP na návrh výboru České společnosti otorinolaryngologie
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a chirurgie hlavy a krku docentu Ladislavovi Černému při
příležitosti jeho 90. narozenin. Současně bylo předáno čestné
členství České ORL společnosti dvěma zahraničním kolegům
– profesorům Johannesu Zenkovi (Augsbug) a Imremu
Gerlingerovi (Pecs). Dále byly vyhlášeny výsledky soutěže
o Kutvirtovu cenu České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci za rok 2013.
Oceněna byla monografie K. Zeleníka a kol. Mimojícnové
projevy reflexní nemoci a publikace, O. Profanta a kol. za práce
The response properties of neurons in diﬀerent fields of the
auditory cortex in the rat. Hearing Research 2013, 297: 5159 a Metabolic changes in the auditory cortex in presbycusis
demonstrated by MR spectroscopy, Experimental Gerontology
2013, 48: 795-800. Dále byla oceněna práce R. Salzmana a kol.
Osteonecrosis of the External Auditory Canal Associated With
Oral Bisphosphonate Therapy: Case Report and Literature
Review. Otol Neurotol. 2013, 34: 209-13.

Organizátoři se snažili připravit i atraktivní doprovodný
program a přiblížit historii Ostravy. Kromě slavnostního večera
(kompresorovna hornického muzea) měli účastníci možnost
v průběhu kongresu navštívit další památku, Dolní oblast
Vítkovice (vysoká pec, plynojem atd.). Setkání s industriální
Ostravou bylo pro mnoho účastníků prvním setkáním v životě
s drsnými podmínkami života horníků a hutníků a mnohým
toto setkání „otevřelo oči“. Galavečer se konal v hotelu Clarion,
na programu byl tanec (skvělá dívčí skupina the Apples) a raut.
Kongres byl oficiálně ukončen v pátek krátce po poledni spolu
s představením následujícího 77. kongresu České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se bude
konat 7. – 11. 6. 2015 v Praze. Kongres bude součástí historicky
největší odborné akce u nás – 3. Evropského ORL kongresu,
prezidentem je prof. Betka. Pro všechny ORL lékaře půjde o zcela
mimořádnou příležitost zúčastnit se podobné akce, pro kterou
jsou všem vytvořeny výjimečně výhodné finanční podmínky.

Hlavním mottem kongresu bylo „Máme se stále co učit“.
Snahou organizátorů bylo, aby měl sjezd co nejvíce edukační
charakter a tematicky byl zaměřen jak na lékaře z nemocnic,
tak lékaře z ambulancí. Sjezd přinesl některé novinky –
diskuzní stoly odborníků z jiných oborů (plastická chirurgie,
rehabilitace, infekční lékařství, hyperbaroxie, gastroenterologie,
traumatologie, soudní lékařství a další) a dále zcela novou formu
diskusí PRO PROTI. Ta se ukázala pro účastníky sjezdu jako velmi
atraktivní a těšila se největšímu zájmu. Tématy diskusí PRO PROTI
byla jak témata ryze „ambulantní“ (Rtg dutin nemá u zánětu
dutin své místo, Reinkeho edém je indikací k operačnímu řešení,
Akutní zánět středního ucha – paracentézu není třeba provádět,
apod.), tak témata „nemocniční“ (Endonazální přístup je
u invertovaného papilomu dutin méně radikální než přístup
zevní, Časný karcinom hrtanu – radioterapie má proti chirurgii
výhody, apod.). Tématy kulatých stolů byl kašel, novinky
v radioterapii ORL nádorů, či forenzní medicína.

Pavel Komínek
Petr Matoušek
Karol Zeleník

Protože instruktážní kurzy tvoří v posledních letech nedílnou
součást všech významnějších mezinárodních kongresů, byly
zařazeny do edukačního programu kongresu. Bylo uspořádáno
20 instruktážních kurzů, na nichž byly demonstrovány chirurgie
sluchových vad (Skřivan), chirurgie příštítných tělísek (Astl),
endonazální operace u dětí (Šlapák), subglotické stenózy
(Zeleník), chrápání (Kraus), periferní obrny lícního nervu
(Chrobok), rekonstrukce v obličeji (Paciorek), zlomeniny
obličeje (Kracík), řečová audometrie (Dlouhá), závratě (Čada),
laterální baze lební (Chovanec), chirurgie čelních dutin (Weber),
sialendoskopie (Zenk), chirurgie třmínku (Gerlinger), patologie
sluchu (Syka), chyby v audometrii (Pavelcová), krční direkce
u nádorů štítné žlázy (Čelakovský), investice v ambulanci (Kacíř),
videolaryngokopie (Kučera), tracheostomie a polykání (Černý).
Počet volných sdělení byl částečně limitován, jednotlivé
přednášky byly zařazeny do 3 základních tematických celků
(otologie a varia). Ostatní přihlášená sdělení byla převedena
do sekce posterů, které byly prezentovány, podobně jako
před rokem, elektronicky. Elektronický systém umožňoval také
hodnocení posterů jednotlivými účastníky. Z celkového počtu
51 posterů byly vybrány a oceněny tři nejlepší.
V průběhu kongresu byla zorganizována samostatná sekce
nelékařských zdravotnických pracovníků s nosnými tématy:
foniatrie a logopedie, ošetřovatelská péče a „v čem může být
práce sestry výjimečná“.

Předání bronzové medaile ČLS JEP
doc. MUDr. Ladislavu Černému, DrSc.

Na slavnostním zahájení pronesl proslov
v ostravském nářečí bývalý horník
p. Skulina (na snímku ve slavnostní
uniformě společně s prezidentem
kongresu doc. Komínkem).

Slavnostní zahájení kongresu v kompresorovně Landek parku

Tiché zpívání – pěvecký soubor neslyšících dětí z Ostravy.
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Základní principy chirurgie
kůže hlavy a krku
Praktický nácvik šicích metod a technik
Termín konání:
12. 9. 2014
Místo konání:
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie
Chirurgická klinika LF a FN Hradec Králové
Pavilon Akademika Bedrny
Konferenční místnost v 1. patře
Sokolská 581, CZ-500 12 Hradec Králové

Červen
2014

neurologie, radiologie, onkologie i dalších oborů, v jejichž
centru zájmu se nachází onemocnění spodiny lební.
Aktuální informace o konferenci naleznete na
www.bazelebni.cz
Těšíme se na setkání s vámi
Martin Chovanec, Petr Matoušek, Vladan Hrabě

12. Česko-slovenský
foniatrický kongres
a XXV. Dny Evy Sedláčkové
Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Počet účastníků: 16
Kurz má omezenou kapacitu, z toho důvodu si Aesculap
Akademie vyhrazuje právo po naplnění kapacity zařadit
uchazeče do nejbližšího konání kurzu.
Registrační poplatek: 1 000Kč
Poplatek je splatný dle pokynů zaslaných každému přihlášenému
zájemci do e-mailu.
Online přihlášku naleznete na
www.aesculap-akademie.cz / Nabídka kurzů / Lékaři / Chirurgie
Odborný garant kurzu:
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

15. pracovní dny chirurgie
baze lební

Dovolte, abych vás informovala, že 12. Česko-slovenský
foniatrický kongres a XXV. Dny Evy Sedláčkové se bude konat
ve dnech 18. – 20. září 2014 v Praze, v Lichtenštejnském paláci
na Malé Straně. Foniatrický kongres patří mezi významné
odborné a společenské akce podporované Českou společností
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Je proto pro nás ctí,
že v roce 2014 pořádá foniatrický kongres Hlasové a sluchové
centrum Praha / Medical Healthcom.
Motto kongresu:
Nové trendy ve foniatrii
Program kongresu jsme tradičně rozdělili
na 3 základní okruhy foniatrické péče:
Hlas – Sluch – Řeč
Každé z těchto témat bude zahájeno „kulatým stolem“, kterého
se zúčastní pozvaní přední čeští odborníci. Cílem kulatých stolů
je podat ucelený přehled současných poznatků k danému
medicínskému tématu a v rámci interaktivní diskuse zvaných
odborníků s účastníky kongresu aktualizovat doporučené
diagnostické a terapeutické postupy.
Další programovou část budou tvořit 20ti – 25ti minutové
instruktážní kurzy (workshopy). Cílem instruktážního kurzu
(workshopu) je předat posluchačům zkušenosti a praktické
informace pozvaného odborníka k danému medicínskému
tématu.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na 15. pracovní dny chirurgie baze
lební, které se uskuteční ve Frýdlantu v Čechách ve dnech
12 – 13. září 2014.
Plánovaná
konference
je
multioborovým
setkáním
specialistů z oborů neurochirurgie, maxilofaciální chirurgie,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, oftalmologie,

Každá programová část bude ukončena posterovou sekcí.
Autoři posterů budou krátce prezentovat výsledky své původní
vědecké práce. Nejlepší poster bude oceněn.
Věříme, že vám odborný i společenský program 12. Foniatrického
kongresu a XXV. Dnů Evy Sedláčkové přinesou inspiraci pro další
práci.
Včasná registrace k aktivní i pasivní účasti bude končit 31. 7.
2014!
Veškeré další informace na www.fonkongres2014.cz
Jitka Vydrová
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Registrace na Českou ORL
akademii běží
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je o nové trendy v diagnostice a léčbě těchto onemocnění. Pro
členy ORL společnosti a pro mladé otorinolaryngology, pro
které bude absolvování určitého počtu akademií podmínkou
pro složení atestační zkoušky, jsou připraveny zvýhodněné
registrační poplatky.
Těšíme se na vaši účast.
Michal Černý
Sekce mladých otorinolarynologů ČSORLCHHK ČLS JEP

13. Česko německé dny

ČESKÁ ORL AKADEMIE
Hradec Králové, 3. – 4. 10. 2014
Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK ČLS JEP

Místo konání
Kontaktní adresa na výbor sekce
Kontaktní adresa registrace

Nové Adalbertinum, Hradec Králové
MUDr. Michal Černý, michal.cerny@lfhk.cuni.cz
Denisa Hejduková, hejdukova@guarant.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
cílem nového projektu – České ORL akademie – je vzdělávat odbornou veřejnost formou
instruktážních kurzů vyzvaných přednášejících, kde každý kurz bude pokrývat téma od základů až
po nové poznatky v oboru. Cílovými skupinami jsou lékaři v předatestační přípravě, pro něž bude
účast na některé z akademií povinná, a pak všichni lékaři, pro něž je akademie možností oprášit své
znalosti a doplnit je o čerstvé novinky a postupy. Aktivní účast na České ORL akademii je možná
pouze formou posterů, ke kterým proběhne moderovaná diskuse. Registrační poplatek pro členy
ČSORLCHHK ČLS JEP a lékaře v předatestační přípravě je zvýhodněn.
MUDr. Michal Černý
vedoucí Sekce mladých otorinolaryngologů
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Další informace a online registrace účastníků České ORL akademie je možná na webové adrese
www.orlakademie.cz

Invitation
13th CZECH-GERMAN ENT DAYS
Date:

September 26-27, 2014

Venue:

Wyndham Stralsund HanseDom Hotel

Main topics:

Hearing rehabilitation
Rare tumors and diseases
Varia

Local organizer:
⋅ Department of Otorhinolaryngology/
Head and Neck Surgery
⋅ HELIOS Hanseklinikum Stralsund

Program České ORL akademie

Tématické bloky

Společenský večer

3. 10. 2014
11:00
3. 10. 2014
12:00 – 19:00
4. 10. 2014
08:30 – 14:30
Karcinom orofaryngu
prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Periferní obrny n. VII
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Benigní choroby hrtanu
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Chronická rinosinusitida
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
3. 10. 2014
20:00

Organizing committee:
⋅ Prof. Dr. Carsten C. Bödeker, HELIOS Hanseklinikum
Stralsund
⋅ Prof. Dr. Andreas Müller, SRH Waldklinikum Gera
⋅ Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.,
Charles University, Faculty Hospital Hradec Kralove
⋅ MUDr. Jaroslav Betka, Charles University,
Faculty Hospital Motol, Prague

HELIOS Hanseklinikum
Stralsund
Große Parower Straße 47-53
18435 Stralsund
Telefon: +49 3831 35-0
E-Mail: hst-info@

Registration fee: 70 Euro

helios-kliniken.de
HEL-STRA-14-129

Registrace
Odborný program

Česká ORL akademie je primárně určena lékařům v předatestační přípravě a mladým lékařům
do 35 let. Akce je součástí celoživotního vzdělávání a je hodnocena kredity ČLK.

www.helios-kliniken.de/stralsund

Vážení členové ORL společnosti,
rádi bychom vás informovali, že možnost registrace na nový
vzdělávací projekt naší společnosti Českou ORL akademii již běží
na stránkách www.orlakademie.cz.
Jsou připraveny dvouapůlhodinové instruktážní kurzy, které
provedou účastníka od úplných základů až k novinkám v daném
tématu. K přednášení a garanci tématu jsme pozvali prof. Klozara
(Karcinom orofaryngu), prof. Chroboka (Periferní parézy lícního
nervu), prof. Plzáka (Chronická rinosinusitida) a doc. Komínka
(Benigní onemocnění hrtanu).
Věříme, že Vás volba témat i přednášejících zaujme, a přijedete si
3. – 4. října 2014 do Hradce Králové oprášit své znalosti a doplnit

Vzdělávací akce IPVZ
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás informovat, že vybrané vzdělávací akce IPVZ
budou pravděpodobně na podzim 2014 a na jaře 2015 finančně
podpořeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tzn. že
účastníci nebudou hradit poplatek za kurz. Podpora se bude
vztahovat na zájemce z řad lékařů, kteří mají většinový
pracovní úvazek (výkon zdravotnického povolání) mimo území
hl. m. Prahy a nejsou rezidenty v rámci dotačního programu
rezidenční místa.
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V rámci Katedry otorinolaryngologie IPVZ se podpora bude
týkat následujících kurzů plánovaných na podzim 2014:
Moderní trendy v otochirurgii
17. – 18. 9. 2014
Septoplastika
25. 9. 2014
Obstrukční syndrom spánkové apnoe
9. – 10. 10. 2014
Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní,
hltanu a hrtanu
30. – 31. 10. 2014
www.ipvz.cz/akce/2190.aspx
Jan Betka
Katedra otorinolaryngologie IPVZ
Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

3rd Congress of European
ORL-HNS

Červen
2014

v Praze. První evropský kongres se konal v Barceloně, druhý
v Nice a jsme velice hrdí, že Praha byla pověřena výborem
Evropské konfederace otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku organizací v pořadí třetího kongresu. Tento kongres
je pořádán společně se 77. kongresem České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 62.
kongresem slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu
a chirurgiu hlavy a krku a 6. česko-slovenským kongresem
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Vědeckého programu se zúčastní nejlepší odborníci světové
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Věřím, že naše
odborná veřejnost si nenechá ujít příležitost připojit se
k tomuto setkání a poslechnout si a seznámit se s mezinárodně
uznávanými odborníky. Plánujeme bohatý vědecký program,
jehož součástí bude 112 kulatých stolů, 98 pozvaných přednášek,
98 instruktážních kurzů a dále i volná ústní sdělení a postery.
Nezapomněli jsme ani na instruktážní preparační kurzy.
Místo konání bude Kongresové centrum Praha, s nádherným
výhledem na Prahu. Ve velkém sále bude kongres zahájen
slavnostním koncertem pod taktovkou dirigenta světového
jména, mistra Leoše Svárovského. Unikátní společenský
program bude pokračovat na Slovanském ostrově
v novorenesančním paláci Žofín, odkud je krásný výhled
na Národní divadlo, Karlův most, Malou Stranu, areál
Pražského hradu a na Petřín. Do společenského programu
jsme zařadili také výlety do okolí Prahy (hrad Karlštejn, hrad
Křivoklát, zámek Konopiště a jiné).
Prosíme české a slovenské účastníky kongresu, aby se
na tuto akci přihlašovali přes webové stránky kongresu
www.europeanorl-hnsprague2015.com, kde se dozví další, pro
české a slovenské účastníky, důležité podrobnosti. V červenci
2014 bude otevřena on-line registrace a přihlašování volných
sdělení.

6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Jménem organizačního výboru se na Vás na všechny těší
prezident kongresu
Jan Betka

Novinky na webu –
přidávání odborných akcí
Organized by the Confederation of European ORL-HNS
CONGRESS SECRETARIAT:
GUARANT International, Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4, Czech Republic
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448, e-mail: orl-hns2015@guarant.cz

www.europeanORL-HNSprague2015.com

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych zopakoval své co nejsrdečnější pozvání na
3. evropský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku, který se bude konat ve dnech 7. – 11. června 2015

Pro usnadnění registrace odborných akcí
a jejich vyvěšení v kalendáři na webových
stránkách společnosti byl od června na
www.otolaryngologie.cz/pridat-akci
zprovozněn formulář, prostřednictvím
něhož lze odbornou akci snadno vložit.
Každá akce a případná kolize termínu
významnějších odborných akcí je kontrolována
vědeckým sekretářem společnosti a teprve
poté je uvolněna veřejnosti. Doporučujeme
vkládat odborné akce minimálně s
tříměsíčním předstihem.
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Informace pro členy České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

Členství – staňte se členy

Sociální sítě

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

Připojte se k nám také na Facebooku a Twitteru!

Červen
2014

Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společnosti
členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.

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.

Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

Bližší informace najdete na webových stránkách
http://www.otolaryngologie.cz/clenstvi.

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

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

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.

Přejeme Vám klidné léto!

