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Milé kolegyně, vážení kolegové,
za ČSORLCHHK ČLS JEP Vám přeji vše dobré a pevné zdraví v celém roce 2015, kdy se koná 3. kongres Evropské
ORL-HNS společnosti u nás v České republice. Dovoluji si Vám představit letošní první číslo elektronického ORL
zpravodaje. Na počátku roku jsme po zralé úvaze změnili název, abychom ctili náš český jazyk, a sjednotili graﬁku
zpravodaje a www stránek naší ORL společnosti.
Přeji příjemné čtení a budu se těšit na osobní setkání na níže uvedených akcí ORL společnosti a především v červnu
v Praze na Evropském ORL kongresu.
Viktor Chrobok

do 60 let, protože jde o „zájmovou profesní organizaci“,
rozhodl výbor ČSORLCHHK ČLS JEP o následujících změnách v placení členských poplatků:

Informace ČSORLCHHK

• členové společnosti (pracující i nepracující)
o členský roční poplatek (720,-Kč včetně poplatku
za časopis) hradí v plné výši všichni členové společnosti (včetně nepracujících důchodců) bez omezení
věku

Změna v placení členských
poplatků České společnosti
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP

• mateřská dovolená
o členský poplatek může být snížen členkám
společnosti na mateřské dovolené na základě
písemné žádosti (viz. stránky ČLS JEP – www.cls.cz
– žádost o snížení členského příspěvku, obvykle
snížení po dobu mateřské dovolené o 320 korun
na 0,- Kč).
o žádost o snížení poplatku nutno podat každý rok
zvlášť
o i při odpuštění ročního poplatku naší odborné
společnosti zůstává povinnost odběru členského
časopisu (400,- Kč) + poplatek ČLS JEP (obvykle
snížení na základě žádosti na sekretariátu ČLS JEP
z 280,- Kč na 180,- Kč).

Vážené členky a členové České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali o změnách v placení
členských poplatků naší společnosti (projednáno výborem ČSORLCHHK ČLS JEP dne 20. 11. 2014).
V současnosti se roční členský poplatek (celkem
1020,- Kč) skládá ze tří částí:
• poplatek pro ČLS JEP
300,- Kč
• poplatek ČSORLCHHK
320,- Kč
• poplatek za časopis Otorinolaryngologie
a foniatrie
400,- Kč
(povinná součást členského poplatku pro ČSORLCHHK)

• možnost snížení poplatků ČLS JEP (300,-)
o mateřská dovolená: poplatek může být snížen
(obvykle o 100,- Kč) na základě písemné žádosti
sekretariátu ČLS JEP (nikoliv výboru ČSORLCHHK
ČLS JEP)
o snížení poplatků u starších lékařů
§ členové >71 let – poplatek může být snížen
pouze na základě písemné žádosti u členů ČLS
JEP o 100,- Kč (na 180,- Kč)
§ členové starší >80 let – možno písemně
požádat o snížení poplatku na 0,- Kč.

Změny v placení ročních členských poplatků
Do r. 2014 bylo členství v naší odborné společnosti
od věku 60 let bezplatné a při dosažení tohoto věku Vám
přestal chodit i odborný časopis (jde o povinnou součást
členského příspěvku).
Protože tento „historický relikt“ neodpovídá současné
situaci, kdy většina lékařů pracuje podstatně déle než
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Vyrovnávací kód 72024
pro foniatrii

Jsme si vědomi, že po přechodnou dobu může tato změna u některých z Vás vyvolat určitou nevoli. Může se stát,
že opět budete muset začít platit členské poplatky. Věříme však, že naprostá většina z Vás se s touto změnou
ztotožní a činnost naší společnosti podpoří.

Od 1. 1. 2015 mohou foniatři vykazovat vyrovnávací
výkon 72024 v hodnotě 114 bodů, kterým se narovnává snížení hodnoty klinických foniatrických vyšetření z roku 2013.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda ČSORLCHHK ČLS JEP
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

Tento vyrovnávací výkon se podařilo vyjednavačům pověřeným výborem ORL společnosti (Vydrová, Dršata)
domluvit se zástupci zdravotních pojišťoven již v roce
2013. To, že se výkon dostal do sazebníku až nyní – tedy
za dva roky, je jistě záměrným tahem ze strany zdravotních pojišťoven. Dvouletý interval je shodný s dvouletým
srovnávacím obdobím, které limituje příjmy lékařů. Jestliže foniatři v roce 2013 vykazovali méně – klinické výkony
byly ponížené, ani letos se na skutečnou hodnotu výkonů
(i při vykázání vyrovnávacího kódu) nedostanou, protože jsou limitováni maximální úhradou na 1 rodné číslo
právě z roku 2013. V roce 2016 budou limitováni úhradou z roku 2014, kdy trvalo ponížení hodnoty klinických
vyšetření. Takže skutečného vyrovnání se foniatři dočkají
až v roce 2017, kdy bude patrně srovnávacím obdobím
hodnota letošních výkonů.

Schváleno výborem společnosti na schůzi v Ústí nad
Labem dne 20. 11. 2014

Kutvirtova cena 2014 –
podmínky soutěže
Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci
Kategorie
• do 35 let (v době publikování práce)
• nad 35 let

Jak je to tedy s klinickými foniatrickými vyšetřeními
od letošního roku:
Klinická vyšetření foniatrická (72021...22,23) jsou zrušena a nahrazena klinickými vyšetřeními otorinolaryngologickými (71021...22,23), ke kterým, v případě foniatrického vyšetření, doplní lékař vyrovnávací výkon 72024
v hodnotě 114 bodů. Pozor! O nový výkon 72024 je
třeba pojišťovny požádat krátkou žádostí. Stejně tak
musí foniatři požádat o klinické výkony otorinolaryngologické, pokud je nasmlouvané nemají. Pojišťovny
na základě žádosti obratem aktualizují seznam nasmlouvaných výkonů. Bez žádosti to však neudělají.

Publikace, které je možné přihlásit
• monograﬁe publikované v r. 2014
• původní práce publikované v domácích i zahraničních
časopisech v r. 2014
Podmínky pro přihlášení do soutěže
• pouze řádně platící členové ČSORLCHHK ČLS JEP
• přihlásit práci může každý člen společnosti či jiná
fyzická či právnická osoba
• navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické
verzi (PDF) na adresu vědeckého sekretáře
ČSORLCHHK (viz níže) s průvodními informacemi,
do jaké kategorie je práce přihlášena, u časopisů
i s uvedením IF

V Praze dne 10. 2. 2015
MUDr. Jitka Vydrová

Termín podání přihlášek (uzávěrka)
• 30. duben 2015 (rozhodující je razítko pošty resp.
datum odeslání, práce doručené po tomto termínu
nebudou do soutěže zařazeny)

Zprávy z proběhlých
odborných akcí

Vyhlášení cen
• 55. Otologický den České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
v Praze – 3. 12. 2015.

XX. Beskydský ORL den,
„Od A do Z… (co tu ještě
nebylo)“

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář
České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
ORL klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Tř. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
pavel.kominek@fno.cz

7. – 8. listopadu 2014
Ostravice
Jubilejní 20. ročník nadregionální akce „Beskydský ORL
den“ opět uskutečnil v prostředí areálu Sepetná v Ostravici, semináře se zúčastnilo 260 účastníků z celé České
republiky a ze Slovenska.
Odborný program probíhající ve formě panelu nebyl ten-
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tokrát monotematický, ale pokrýval různé oblasti otorinolaryngologie. Vybrané přednášky se zabývaly otázkami
vzdělávání v otorinolaryngologii (prof. Komínek), karcinomem orofaryngu (prof. Klozar), speciﬁky britského zdravotnictví (MUDr. Lišková), problematikou Eustachovy trubice (prof. Chrobok) či otázkou možné záměny (dvojníky)
v otorinolaryngologii (prof. Šlapák).

rem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), argonplazmakoagulace, atd.
Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny
byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN, zejména o invertovaném papilomu a adenomu hypofýzy, průběžně bylo probráno řešení
komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např.
revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy,
dacryocystorinostomie, výkon pro karcinom maxilárního
sinu. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i optický systém navádění.

Jubilejní ročník byl příležitostí navázat nové kontakty, ale
také se společně se dobře pobavit. Organizátoři se těší
na XXI. Beskydský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu – v prvním pátku v listopadu, tj. ve dnech
6. – 7. 2015.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika FN Ostrava

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 10. – 13. listopadu 2015.
Za pořadatele
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK v Praze, FN v Motole
katedra otorinolaryngologie IPVZ

27. mezinárodní kurz
endoskopické endonazální
chirurgie
11. – 14. listopadu 2014
Praha

21. odborná nadregionální
konference „Miniinvazivní
chirurgické přístupy v ORL –
nové trendy“
20. a 21. listopadu 2014
Ústí nad Labem

Ve dnech 11. – 14. listopadu 2014 se konal na Klinice
ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze 27. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie.
Program kurzu se sestával z teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů
z operačních sálů a praktické části – disekce. Letošního
kurzu se zúčastnilo 32 lékařů, 19 z nich mělo možnost
preparačního kurzu na kadaveru.

MUDr. Sláma st., prof. Betka, prof. Profant, prof. Astl

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 pořádalo Otorinolaryngologické oddělení (dále jen ORL) Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (dále jen MNUL) ve spolupráci
s Okresním sdružením České lékařské komory 21. odbornou nadregionální konferenci „Miniinvazivní chirurgické
přístupy v ORL – nové trendy“.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice
endoskopické endonazální chirurgie: Přednášky se týkaly
obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT
anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: supra- a infraturbinální antrostomie, etmoidektomie,
sfenoidotomie, frontální sinotomie, turbinoplastika (lase-

Konference se konala ve velkém sále nádherného prostředí Zámečku Větruše. Přítomno bylo 110 účastníků
a to nejen z řad ORL odborníků, ale i z jiných oborů. Zúčastnilo se i mnoho zdravotních sester. Konference byla
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mezinárodní. Po úvodu primáře MUDr. Karla Slámy st. se
ujali slova I. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr.
Stanislav Rybák, pod jehož záštitou se akce konala, a dále
ředitel zdravotní péče MNUL MUDr. Josef Liehne.

I po společenské stránce se sjezd vydařil. Již ve čtvrtek
dopoledne několik účastníků konference sehrálo prestižní tenisové utkání, kde převážně vítězili hráči MNUL.
Společenský večer zvýraznilo několik akcí. Krásnými
šansony potěšila ﬁnalistka soutěže Česko Slovensko
má talent Eliška Lüftnerová a poté i její bratr, který typicky ústeckými hity zaujal přítomné hosty. Hlavní část
společenského večera vyplnila hudební skupina J. A.
Náhlovského, která bavila přítomné nejenom milým
a vtipným doprovodem. Dala vzpomenout též na hity
minulých let, což se projevilo přeplněným parketem.
V průběhu společenského večera došlo i na gratulace
k životnímu jubileu primáře MUDr. Karla Slámy st.

Druhý den byl zahájen generálním ředitelem Krajské
zdravotní, a. s. Ing. Petrem Fialou. Akce se dále zúčastnil
ředitel oblastní pobočky VZP MUDr. Petr Veselský.
Zahajovacímu ceremoniálu již ve čtvrtek předcházelo
zasedání výboru České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP (dále jen Česká společnost ORL). Zasedání trvalo od jedné hodiny do půl páté
a v pět hodin začal odborný program. Tomu předcházelo
udělení čestného členství České společnosti ORL prim.
MUDr. Karlu Slámovi st. Čestné členství předali předseda České společnosti ORL prof. MUDr. Viktor Chrobok,
CSc. Ph.D., spolu s prof. MUDr. Pavlem Komínkem, Ph.D.,
MBA a prof. MUDr. Janem Betkou, DrSc., který zároveň
přednesl k oceňovanému laudatio.

Celkově lze říci, že se akce vydařila jak po odborné, tak
společenské stránce.
Výbor České společnosti ORL na svém jednání určil, že
v příštích letech odborné konference ORL v Ústí nad
Labem ponesou název Slámovy dny.

Odborný program, tak jak v úvodu upozornil prim.
MUDr. Karel Sláma st., se týkal moderních trendů v miniinvazivních přístupech šetřících pacienta, které jsou
umožněny též rozvojem medicínské techniky. Tyto, pro
pacienty šetrné a málo invazivní chirurgické techniky,
jsou trendem ve všech chirurgických oborech. Úroveň
přednášek byla excelentní. Byly zvýrazněny personami
přednášejících, což jsou většinou přednostové ORL klinik v ČR. Byli jsme velice potěšeni, že jednu z přednášek
přednesl i prof. MUDr. Milan Profant, CSc. z Bratislavy,
který je statutárně druhým nejvýše postaveným mužem
v ORL oboru na světě.

prim. MUDr. Karel Sláma,
oddělení ORL MNUL a Organizační a tiskové oddělení
KZ, a. s.

Preparační kurz ORL –
Chirurgie ucha a spánkové
kosti
25. – 27. listopadu 2014
Brno

Masarykovu nemocnici prezentovaly přednášky prof.
MUDr. Martina Sameše, CSc. o neurinomech a výsledcích
jejich léčby. O laryngální masce v ORL hovořil MUDr. David Bejšovec. O robotice v ORL přednášel MUDr. Karel
Sláma a nově o její RTG dokumentaci i prim. MUDr. Milouš
Derner. MUDr. Jan Kalhous prezentoval současný pohled
na spánkovou medicínu.

Prostory anatomie Masarykovy univerzity v Brně byly
místem konání šestého preparačního kurzu. Každý den
třídenního kurzu měl stejnou časovou strukturu od
8 hodin do 18 hodin: ranní teoretické lekce s vysvětlením operačních postupů krok po kroku, dopolední
a odpolední preparace, následně doplněné klinickými
přednáškami a demonstračními operacemi. V průběhu
demonstrací byly provedeny stapedotomie (prof. Chrobok), kochleární implantace (prof. Komínek) přístup
přes střední jámu lební k lícnímu nervu a středouší
(prof. Gerlinger) a operace v oblasti vnitřního zvukovodu (as. Chovanec).
Na kadaverózních preparátech frekventanti provedli pod
dozorem lektorů antrotomii, antromastoidektomii, techniky canal wall up a canal wall down, zadní tympanotomii,
osikuloplastiky, stapedotomii, meatoplastiku, kanalplasti-

Výbor ČSORLCHHK v čele s prim. Slámou
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ku, uzavření zevního zvukovodu (cul de sac), kochleární
implantaci, subtotální petrosektomii, labyrintektomii, dekompresi a transpozici lícního nervu a přístup infratemporal fossa typ A.

Páteční dopolední program byl zahájen blokem, ve kterém se probírala problematika operačních postupů
u akutních a recidivujících zánětů pneumatického systému spánkové kosti. Byly prezentovány práce týkající
se ventilačních trubiček, indikací k antromastoidektomii
a statistice brněnského a pražského pracoviště dětské
ORL (Chrobok, Horník, Urík, Jurovčík). Oblíbené téma
Tympanoplastiky vyvolalo diskuzi o chirurgických řešeních, typu použitých tkání, vhodnosti indikace operace
u nekontrolovatelné retrakční kapsy (Machač, Sychra,
Lenert, Školoudík, Otruba). Po přestávce se pak v závěru
jednání prezentovala a probírala problematika protetických možností náhrady sluchu včetně zkušeností s implantabilními sluchovými protézami (Skřivan, Bouček,
Talach, Smilek).

Informace o dalších kurzech naleznete na internetových
stránkách Edukačního centra praktické anatomie:
http://www.ecpa-cz.com
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Hradec Králové

54. Otologický den
v Mikulově

V závěru otologického dne byla prezentována pozvánka
na příští otologický den, který by se měl konat v Praze,
organizován ORL klinikou ve Vinohradské nemocnici.

4. – 5. prosince 2014
Mikulov

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Otologický a otoneurologický
kurz 2015
19. – 22. ledna 2015
Praha
V prvních týdnech roku
2015 (od 19. 1. do 22. 1.
2015) se na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole
uskutečnil druhý ročník
otologického a otoneurologického kurzu. Loňské zkušenosti byly promítnuty do letošního programu.
Kurz byl zkrácen na čtyři dny, první dva dny byly zaměřeny na základní i pokročilejší otologická a otochirurgická
témata, třetí den byl věnován otoneurologii a poslední den shrnoval současné poznatky zejména v oblasti
kochleárních implantací. Teoretické přednášky se každý
den prolínaly s živými přenosy z operačních sálů. Spektrum obrazem i zvukem přenášených operací bylo široké,
od myringoplastik, přes ablaci osteomu zevního zvukovodu, tympanoplastiky a sanačních ušních operací, až
po translabyrintický přístup k vestibulárnímu schwannomu a kochleární implantace. Zvukové spojení mezi
auditoriem a operačním sálem umožňovalo komentáře
operačních postupů operatérem i bezprostřední zodpovězení otázek účastníků. Prvních 12 přihlášených
zájemců mělo možnost se zúčastnit i praktické části –
disekce spánkové kosti – v pondělí a úterý odpoledne.

Ve dnech 4. – 5. prosince 2014 se konal 54. Otologický den v moravském Mikulově. Jednání, které se konalo
v hlavním zámeckém sále, se zúčastnilo celkem 96 účastníků, 79 lékařů a 17 sester.
Program byl rozdělen do několika ucelených bloků.
Ve čtvrtečním odpoledni byly nejprve prezentovány teoretické přednášky o funkci sluchových drah a zpracování
zvuků (Popelář, Profant O.). V dalším bloku byly diskutovány možnosti instrumentálního vyšetření ucha a doporučeno vyšetřování oblasti bubínku zvětšujícím otoskopem či mikroskopem (Šlapák).
V audiologickém bloku autoři prezentovali problematiku
funkce Eustachovy trubice a ototoxicity (Machač, Groh).
Po přestávce a minisympoziu se přednášky týkaly stavu a zkušeností s celoplošným skríningem novorozenců
s poznámkou: Jak jsme daleko? V obsáhlé diskuzi byla
konstatována nutnost vytvořit centrální registr vyšetřených dětí a zajištění sledování všech novorozenců na území ČR (Talach, Hošnová, Groh, Školoudík, Havlíková).

Novinkou letošního kurzu byly účast zahraničního hosta – Margaret Price, která nejprve teoreticky a následně
i lektorováním praktické části obsáhla celou oblast Baha
implantací, otevřenou pro všechny účastníky. Ve středu
odpoledne po přednáškách následovala praktická část
otoneurologie. Celkem se kurzu zúčastnilo 19 otorinolaryngologů z České republiky a Slovenska.

Postupně program přešel do klinické problematiky. Ušní
kapky (Školoudík) a přednášky o konzervativní terapii,
v kterých dominovala problematika rozštěpových dětí
a timingu operace a nutnost jejich otologického sledování
(Horník, Jurovčík, Otruba, Šlapák). Čtvrteční večer byl vyplněn společenskou částí – zámecký sál nabídl galavečer
s hudebním a akrobatickým programem, ochutnávkou
vína a kuloární diskuzí.
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Právě proběhlý Otologický a otoneurologický kurz byl
účastníky hodnocen velmi pozitivně a pro kolektiv organizátorů z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FNM byl průběh motivací k přípravě dalšího ročníku plánovaného na leden 2016.

mezi odborníky, kteří se postižením hlavových nervů
zabývají, a je určeno pro otorinolaryngology, neurology,
neurochirurgy, rehabilitační pracovníky, klinické logopedy a radiodiagnostiky v ambulantní i klinické praxi.
Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

as. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.

Pozvánky
na odborné akce

3rd Congress of European
ORL-HNS
7. – 11. června 2015
Praha

XXIV. otoneurologický kongres
8. dubna 2015
Praha

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám připomněl a srdečně Vás pozval na
3. kongres Evropské ORL-HNS společnosti, který se koná
7. – 11. 6. 2015 v Praze. Tento kongres je zároveň 6. česko-slovenským kongresem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 77. kongresem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 62.
kongresem Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Vážení přátelé, drazí kolegové,
je mi velkou ctí a potěšením pozvat Vás na již XXIV. kongresové setkání, které se bude konat dne 8. dubna 2015
(středa) v hotelu Clarion, Praha – Vysočany.
Tentokrát jsme se zaměřili na novinky v ORL (tedy nikoliv
pouze v otoneurologii) a tak budou přednášena témata,
která jsou velmi aktuální v celém rozsahu našeho zajímavého oboru.

Přípravy na tento kongres již pomalu vrcholí. Jde o největší plánovanou mezinárodní světovou akci v roce 2015,
její organizací byla pověřena Česká republika a je to velká
čest pro české otorinolaryngology, být pořadatelem. Je
plánováno 16 paralelních sekcí, které proberou veškerá
odvětví otorinolaryngologie včetně dětské otorinolaryngologie a foniatrie. Je plánováno 115 Keynote Lectures,
stejný počet instruktážních kurzů a kulatých stolů.

Více informací naleznete na webové stránce kongresu
www.neurooto.net
Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi
Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.

Přijedou nejpřednější představitelé světové otorinolaryngologie a byla by jistě škoda si jejich vystoupení nechat
ujít. Zatím je přihlášeno okolo 1800 účastníků. Přestože
řádná registrace byla již ukončena, ponecháváme do 10.
3. 2015 pro členy české a slovenské ORL společnosti
stále možnost nejlevnější varianty registračního poplatku. V případě, že si přejete této možnosti využít, prosíme Vás o provedení registrace prostřednictvím online
formuláře na webové stránce kongresu. Na této stránce
naleznete nejen online formulář, ale také ceny jednotlivých registračních poplatků a postup, jak se registrovat.
Dovolte mi Vás upozornit, že volba včasného poplatku
nebude v online formuláři možná, proto prosím proveďte
registraci s poplatkem pozdním a nezapomeňte do políčka „note“ přidat poznámku „odsouhlasen včasný registrační poplatek“. Tato zpráva nezmění registrační poplatek automaticky, je zprávou pro registrační oddělení,
které Váš poplatek změní manuálně a do tří dnů Vám zašle aktualizované potvrzení s levnější variantou poplatku.
Prosím tedy o vyčkání s platbou do doby, než Vám přijde
toto aktualizované potvrzení (zároveň s potvrzením budou zaslány instrukce k platbě).

Mezioborové sympozium –
Komplexní vyšetření hlavových
nervů v ambulantní i klinické praxi
17. – 18. dubna 2015
Učebny Psychiatrické kliniky,
Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Registrace on-line: http://sympozium.orlfnhk.cz
Milé kolegyně, vážení kolegové,
příčiny chorob hlavových nervů jsou multifaktoriální, proto i diagnostika a léčba je záležitostí komplexní, vyžadující
zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí.
Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům
ucelený pohled na uvedenou problematiku z pohledu
všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, foniatrie,
radiologie, neurologie, neurochirurgie, rehabilitace, infekce a další. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnosticko-terapeutických metod.

Mimo jedinečný odborný program pro Vás chystáme
i další zajímavé společenské události. Nenechte si ujít
Opening Ceremony, kde vyslechneme Novosvětskou
symfonii Antonína Dvořáka pod taktovkou Mistra Leoše
Svárovského. Společenský večer bude ve všech prosto-

Cílem sympozia je vytvořit prostor jak pro prvotní seznámení s problematikou, tak pro interdisciplinární diskusi
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rách novorenesančního paláce Žofín a prezidentská večeře bude ve Španělském sále Pražského hradu.

Michal Černý
Sekce mladých otorinolaryngologů
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP
Richard Salzman
Otolaryngologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci

Více informací naleznete na webové stránce kongresu
http://cz.europeanorl-hnsprague2015.com/
Jménem organizačního výboru se na všechny těší
Jan Betka

XXVI. celostátní foniatrické dny
Evy Sedláčkové a 13. československý foniatrický kongres

X. Ningerovy dny
16. – 17. října 2015
Luhačovice

17. – 19. září 2015
Hotel GALANT, Mlýnská 2, Mikulov

Hlavní téma:
1) Chronické a recidivující záněty dýchacích cest – co je
nového
2) Chronické záněty dýchacích cest – vliv na jiné orgány
3) Varia

Téma: Mezioborová spolupráce foniatrie.
Termíny:
Čtvrtek 17. září 2015 – prezence, uvítací večírek v hotelu
Galant
Pátek 18. září 2015 – odborný program v sálech hotelu
Galant, společenský večer na Zámku Mikulov
Sobota 19. září 2015 – dopolední odborný program v sálech hotelu Galant

Registrace účastníků ve Společenském domě v pátek 16.
10. 2015 od 11.00 hod. a v průběhu celé konference.
Účastnický poplatek ve výši 600 Kč pro lékaře a 300 Kč
pro SZP bude vybírán při registraci.
Ubytování zajišťuje prodejní oddělení Lázní Luhačovice a.s.

Pořádá: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně a Klinika
dětské ORL Fakultní nemocnice Brno

Veškeré informace získáte na telefonních číslech:
577 682 248, fax: 577 132 526 a na e-mailové adrese:
krcmova@lazneluhacovice.cz

Předsedající: MUDr. Tomáš Talach
Kontakt na organizační výbor a registrace:
tel. +420 777 260 066, e-mail: katerina@silova.cz

Společenský večer bude v pátek 16. 10. 2015 ve 20.00
hod. Pro registrované účastníky vstup volný, pro doprovázející osoby cena 250 Kč.

Webové stránky: www.kongresmikulov.cz
(k dispozici od března 2015)

Parkování v místě konání odborné akce je zajištěno, cena
150 Kč po oba dny.

Česká ORL akademie

Přihlášky výhradně na: www.LazneLuhacovice.cz
Termíny přihlášek:
k aktivní účasti 31. 8. 2015,
k pasivní účasti 30. 9. 2015

2. – 3. října 2015
Olomouc

Kontaktní adresy:
aktivní účast
Prof. MUDr. Ivo Šlapák, Csc.
E-mail: islapak@med.muni.cz
Radmila Krčmová
E-mail: krcmova@lazneluhacovice.cz

Vážení kolegové,
ve dnech 2. – 3. října 2015 v Olomouci proběhne druhý ročník České ORL akademie. Stejně jako vloni budou
v ucelených blocích komplexně zpracována 4 témata, jejichž rozsah je vhodný jak pro rezidenty ve specializační
přípravě, tak pro lékaře, kteří si chtějí zopakovat a rozšířit
své znalosti diskutované problematiky. Pro letošek jsme
připravili témata: Chirurgie nedoslýchavosti (prof. Chrobok, as. Skřivan), Dušnost a dušení, zajištění dýchacích
cest (prof. Komínek, prof. Astl), Nemoci slinných žláz
(prof. Stárek, as. Zábrodský) a Poruchy spánku v ORL
(prof. Klozar, prof. Plzák).

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK a POUZP jako akce kontinuálního vzdělávání.

XVII. Český a XII. Česko-Slovenský
sjezd spánkové medicíny

Pro lékaře v předatestační přípravě a pro členy ORL společnosti jsou připraveny zvýhodněné registrační poplatky.

19. – 21. listopadu 2015
Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec

Další informace budou postupně přidávány na stránkách
www.orlakademie.cz.

Web: www.spanek2015.cz (k dispozici od 1. 3. 2015)

Těšíme se na Vaši účast.
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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!
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
Pro sledování twitterového účtu vyhledejte
@otolaryngologie na svých mobilních aplikacích
nebo na internetu.

Bližší informace najdete na webových stránkách
http://www.otolaryngologie.cz/clenstvi.
Každý může být členem více odborných společností.

Organizační sekretariát

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

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.
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