ORL zpravodaj
3

Srpen
2015

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

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vám zaslat letošní třetí vydání ORL zpravodaje.
Věnujte, prosím, pozornost informaci o plánovaných volbách do výboru naší společnosti.
S přáním klidného konce léta
Viktor Chrobok

Kutvirtova cena 2014 –
výsledky soutěže o nejlepší
publikaci České společnosti
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 2014

Sdělení
Volby do výboru
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP

Do soutěže bylo přihlášeno celkem v kategorii do 35
let 8 prací, v kategorii na 35 roků 6 časopiseckých prací
a 2 monograﬁe či kapitoly v monograﬁi.

Vážení členové,

Vítězi soutěže na doporučení komise (prof. Pellant,
prof. Stárek, prim. Lenert) se stali:
A. Kategorie do 35 roků
Lukeš, P, Zabrodský, M, Lukešová, E, et al. The Role
of NBI HDTV Magnifying Endoscopy in the Prehistologic Diagnosis of Laryngeal Papillomatosis and Spinocellular Cancer BioMed Research International. Volume 2014, Article ID 285486, 7 pages, http://dx.doi.
org/10.1155/2014/285486
B. Kategorie nad 35 roků
Bouček, J., Zábrodský, M., Kuchař, M. et al.: A New
Strategy for the Surgical Management of RLN Inﬁltrated by Well-Diﬀerentiated Thyroid Carcinoma. BioMed Research International 2014, Article ID 616521,
6 pages, doi 10.1155/2014/616521
C. Kategorie monograﬁe
Lipina, R.; Matoušek P. a kol.: Endoskopická chirurgie
spodiny lební. Havlíčkův Brod: Tobiáš 2014, 360 s.,
ISBN-13: 978-80-7311-139-7
Slavnostní předání ocenění vítězům proběhne dne
3. 12. 2015 na 55. Otologickém dni v Praze.

v letošním roce končí funkční období výboru ČSORLCHHK
ČLS JEP. Na podzim 2015 budou organizovány volby do výboru společnosti pro další čtyřleté funkční období. I vy můžete svým aktivním přístupem ovlivnit činnost naší společnosti.
V rámci voleb budou vytvořeny dvě kandidátky, na jejichž tvorbě se můžete podílet i Vy, členové naší odborné společnosti:
1. kandidáti do výboru společnosti
2. kandidáti do revizní komise
Kandidáty by měly být ti členové/členky společnosti, kteří
v případě zvolení souhlasí s prací ve výboru společnosti.
Své návrhy na členy vedení České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kteří souhlasí a mají zájem
a souhlasí s prací pro naši společnost, a návrhy na kandidáty
do revizní komise zašlete, prosím, i s označením místa jejich
působení (např. ORL oddělení/ambulance Sušice, apod.)
e-mailem na adresu sekretariátu vědeckého sekretáře společnosti (michaela.ryskova@fno.cz) do 31. 8. 2015.
Další průběh voleb, které ve spolupráci se sekretariátem
České lékařské společnosti JEP proběhnou korespondenčním způsobem, bude již řídit na podzim 2015 nezávislá zvolená volební komise.

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

výbor ČSORLCHHK ČLS JEP
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Open Access Atlas of
Otolaryngology, Head & Neck
Operative Surgery
Na webových stránkách naší ORL společnosti:
www.otorinolaryngologie.cz/informacni-zdroje
je k dispozici online atlas ORL a chirurgie hlavy a krku,
který dal volně k dispozici Prof. Johannes Fagan z Kapského města.

Zprávy z uplynulých
odborných akcí
3rd Congress of European
ORL-HNS
14th Czech-German ENT Day
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
7. – 11. června 2015, Praha
www.europeanorl-hnsprague2015.com

Ve dnech 7. – 11. 6. 2015 měla Praha čest hostit 3. kongres Evropské ORL-HNS společnosti (3rd Congress of
European ORL-HNS). Kongres se zapsal do historie jako
jeden z nejvýznamnějších a největších kongresů v Evropě, jak do počtu účastníků, tak do rozsahu odborného
programu a kvality.

rurgie hlavy a krku ČLS JEP a 62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.
V Kongresovém centru v Praze se sešlo přes 3 700
odborníků ze 104 zemí světa. Odborný program probíhal
v 16 paralelních sekcích a účastníci měli možnost navštívit více jak 1400 odborných přednášek. Program nabídl
109 keynote přednášek, 110 instruktážních kurzů a 120
kulatých stolů, z čehož bylo poprvé v historii dvanáct
z nich organizováno ve spolupráci s AAO-HNS (American

Součástí evropského kongresu byl také 6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chi-
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Ocenění doc. MUDr. Františka
Šrama, CSc.

Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery). Celé třetí patro Kongresového centra patřilo posterové sekci, ve které bylo umístěno 980 posterů.
Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL
zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology), kterých se zúčastnilo 140 lékařů, nebo např.
PRE-KURZY. PRE-KURZY se zaměřily na otologii, laryngologii a rhinologii a zúčastnilo se jich přes 500 účastníků,
kteří měli možnost sledovat ukázky operačních postupů
na kadaverózních preparátech ve 3D projekci.
Kongres byl samozřejmě i společenskou událostí, čemuž
nasvědčuje úspěšný turnaj v golfu a také běh pro zdraví
na Vyšehradě, který proběhl i přes značnou nepřízeň počasí. Slavnostní večeře, pořádaná prezidentem kongresu
na Pražském hradě pro zvané řečníky z celého světa, byla
nezapomenutelným vrcholem společenského programu
pro všechny zúčastněné. Závěrečný společenský večer
proběhl v neorenesančním paláci Žofín, večera se zúčastnilo 600 hostů.

Doc. MUDr. František Šram, CSc. byl oceněn k příležitosti
životního jubilea za celoživotní práci v oboru otorinolaryngologie a zvláště pak foniatrie na návrh ČSORLCHHK
ČLS JEP bronzovou medailí České lékařské společnosti
Jana E. Purkyně.

U příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Františka
Šrama, CSc. byla udělena čestná medaile ČLS JEP a čestné členství ČLS JEP.

Pozvánky
na odborné akce

Prostor výstavy zaplnilo 71 vystavujících ﬁrem, které
představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu
i během osmi satelitních symposií.

Vzdělávací akce IPVZ v 2. pololetí
r. 2015

Nejen zpětné hodnocení účastníků a zástupců ﬁrem, ale
především výsledek jednání výboru Evropské společnosti ORL (CEORL-HNS) potvrzuje, že 3. kongres Evropské
ORL společnosti je vnímán jako vzor co do struktury programu, tak do průběhu a organizace akce pro další akce
v oboru otorinolaryngologie.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opět si Vás dovolujeme informovat o možnosti přihlášení
na vzdělávací akce IPVZ, které jsou i v 2. pololetí r. 2015
ﬁnančně podpořeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tzn. že účastníci nebudou hradit poplatek
za kurz.

Prezident kongresu byl prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
FCMA, viceprezident prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. a vědecký sekretář prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Organizaci kongresu zajistila společnost GUARANT International.
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Základní principy chirurgie kůže
hlavy a krku

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.

11. září 2015, Hradec Králové
www.aesculap-akademie.cz

V rámci Katedry otorinolaryngologie IPVZ se podpora
týká následujících kurzů:
Současné trendy v otochirurgii
Termín: 16. – 17. 9. 2015
Přihlášení pro mimopražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46509-inovativni-kurz-soucasne-trendy-v-otochirurgii-projekt
Přihlášení pro pražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46271-inovativni-kurz-soucasne-trendy-v-otochirurgii
Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny
ústní, hltanu a hrtanu
Termín: 29. – 30. 10. 2015
Přihlášení pro mimopražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46512-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu-moderni-trendy-projekt
Přihlášení pro pražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46272-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu-moderni-trendy
Septoplastika – současné trendy
Termín: 15. 10. 2015
Přihlášení pro mimopražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46510-inovativni-kurz-septoplastika-soucasne-trendy-projekt
Přihlášení pro pražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46273-inovativni-kurz-septoplastika-soucasne-trendy
Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního
syndromu spánkové apnoe
Termín 16. 10. 2015
Přihlášení pro mimopražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46511-inovativni-kurz-soucasne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syndromu-spankove-apnoe-projekt

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

Přihlášení pro pražské účastníky:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46368-inovativni-kurz-soucasne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syndromu-spankove-apnoe

17. – 19. září 2015, Mikulov
www.kongresmikulov.cz
Vážení kolegové, milí přátelé,

Sonograﬁe hlavy a krku
Termín: 6. – 7. 10. 2015
Pro velký zájem zařazujeme kurz Sonograﬁe hlavy a krku, který do projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost zařazen není, tedy poplatek platí všichni účastníci.
Přihlášení:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/46269-kurz-sonograﬁe-hlavy-a-krku-moderni-trendy

dovolujeme si vás pozvat na 13. Česko-slovenský foniatrický kongres, který se bude konat v jihomoravském Mikulově. Připravujeme pro vás program, který zahrnovat
řadu témat, prezentovaných našimi i zahraničními předními odborníky z této oblasti.
Program je určen vedle lékařů, také ostatnímu zdravotnickému personálu, pozvěte tedy i své spolupracovníky!
Téma kongresu: Mezioborová spolupráce foniatrie

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
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Slámův den ORL

Vedle odborného programu vás zveme na již tradiční
společenské setkání, kde budete moci setkat se svými
kolegy a přáteli u skleničky dobrého vína a ochutnávky
toho nejlepšího, co nabízí jihomoravská pohostinnost.

9. října
Ústí nad Labem
www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=255

Těšíme se na vaši účast

Workshop – Chirurgie nosu, PND
a slzných cest – Live Surgery

Tomáš Talach
Ivo Šlapák

12. – 13. října 2015, Ostrava
www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare

2. Vinohradský minikurz FESS
a středoušní chirurgie

Vážení kolegové, přátelé,

1. října 2015, Praha
www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=293

dovolujeme si Vás pozvat mezinárodní workshop věnovaný chirurgii nosu, PND a slzným cestám. Hlavní důraz
bude kladen na přímé přenosy z operačních sálů. Program bude obsahovat sdělení významných odborníků
(včetně zahraničních), prostor pro diskuzi s Vámi.

Česká ORL akademie
2. – 3. října 2015, Olomouc
www.orlakademie.cz

Více informací najdete na stránkách ORL kliniky:
www.fno.cz (ORL klinika – Akce a semináře)

Vážení kolegové,

Na setkání s Vámi se těší.

rádi bychom vás pozvali na druhý ročník České ORL akademie, který proběhne ve dnech 2. – 3. října 2015 v Olomouci. 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 byla zvolena následující témata: Chirurgie nedoslýchavosti (V. Chrobok, J. Skřivan),
Dušnost a dušení, zajištění dýchacích cest (P. Komínek,
J. Astl), Nemoci slinných žláz (I. Stárek, M. Zábrodský)
a Poruchy spánku v ORL (J. Klozar, J. Plzák). Tato akce rovněž nabízí možnost aktivní účasti formou elektronických
posterů.

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
ORL klinika FN Ostrava

Kurz traumatologie obličejového
skeletu
15. – 16. října 2015, Jičín
http://www.nemjc.cz/usni-nosni-krcni-oddeleni
Školící kurz řešení poranění skeletu obličeje. Vzdělávací
kurz je rozdělen do dvou částí. Teoretická část podrobně
osvětlí problematiku z multioborového hlediska. Přednášet budou zkušení odborníci mnoha oborů, jichž se
tato problematika dotýká. Praktická část nácviku aplikace
osteosyntézy a užití počítacové navigace bude probíhat
souběžně s odbornými přednáškami na dvou pracovištích též pod vedením zkušených operatérů.

Pro lékaře v předatestační přípravě a pro členy ORL společnosti jsou připraveny zvýhodněné registrační poplatky. Účast na 2. ORL akademii, jež je doporučena naší ORL
společností v rámci přípravy k atestaci, bude ohodnocena
kredity pro lékaře v rámci celoživotního postgraduálního
vzdělávání.

Místo konání: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512,
506 01 Jičín
Kontakt: MUDr. Martin Kracík, martin.kracik@nemjc.cz,
724 211 024 nebo 493 582 322
Jednací jazyk: čeština
Poznámka: Kapacita kurzu max. 30 účastníků.

Dovolte, abychom Vám ještě připomněli, že termín registrace k aktivní účasti je 31. 8. 2015.
Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP doporučuje účast na ORL
akademii všem lékařům v předatestační přípravě.
Další informace jsou dostupné na stránkách
www.orlakademie.cz, kde byla spuštěna registrace.

X. Ningerovy dny

Těšíme se na vaši účast.

16. – 17. října 2015, Luhačovice
http://www.lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-ningerovy-dny-informace.php

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
Sekce mladých otorinolaryngologů
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP

Ve dnech 16. – 17. října 2015 (pátek a sobota) se budou
konat jubilejní X. Ningerovy dny v Luhačovicích.

MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Otolaryngologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Tentokrát je hlavní téma zaměřeno na problematiku Recidivujících a chronických zánětů dýchacích cest a na vztah
tohoto onemocnění k okolním orgánům.
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Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prosím na email
islapak@med.muni.cz. Přihlášky k pasivní účasti přes
webové stránky http://www.lazneluhacovice.cz/odborne-sjezdy-ningerovy-dny-informace.php.

společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS
JEP tradiční, již 28. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ
ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (včetně disekčního kurzu).
Přihláška k dispozici na webových stránkách
http://orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2015

Srdečně Vás zveme do příjemného prostředí našich lázní
k odbornému i společenskému setkání.

Těšíme se na Vaši účast.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
prim. MUDr. Jiří Hnátek

Za organizátory
Jan Plzák

II. demonstrační kurz a seminář
plastiky boltců

XVII. český a XII. česko-slovenský
kongres spánkové medicíny

22. – 23. října 2015, Svitavy
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=287

19. – 21. listopadu 2015, Liberec
www.spanek2015.cz

Zprávy ze Spolku ambulantních
otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)
23. – 24. října 2015, Humpolec
www.saof.cz
Ve dnech 23. a 24. října se koná 35. sjezd Spolku ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF) v Humpolci.
Páteční odpolední program bude věnován ekonomickým
a právním otázkám provozu našich ambulancí: nové rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami, dodatky ke smlouvám na rok 2016, výsledky dohodování o ceně za bod.

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás jménem ČSVSSM a organizačního výboru při příležitosti 10 let od založení spánkové laboratoře
v Liberci pozval na XVII. český a XII. česko-slovenský kongres
spánkové medicíny. Kongres se bude konat v hotelu Clarion
Zlatý Lev Liberec ve dnech 19. -21. 11. 2015.

Na sobotní odborný program bylo zvoleno téma „Poruchy
polykání“ a „Mimojícnové projevy reﬂuxní choroby jícnu“.
Doporučujeme ambulantním otolaryngologům účast
na ORL akademii, která se koná ve dnech 2. a 3. 10 2015
v Olomouci. Jedná se 2. ročních vzdělávací akce, kterou
organizuje Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Jednotlivá témata jsou probírána zcela komplexně vybranými odborníky našeho oboru.

Motto kongresu 2015 je „Spánek a chirurgie“. V rámci tématu bychom rádi představili nové trendy, náhledy a zkušenosti v léčbě SAS. K tomuto tématu nám přislíbili účast
uznávaní specialisté – prof. K. Hoermann (Mannheim)
a prof. J. Betka (Praha).
Rádi bychom pokračovali v nastoupené tradici kongresů usilujících o mezioborovou a mezistátní spolupráci
odborníků spánkové medicíny. Proto jako každoročně,
tak i v letošním ročníku, bude široký zájem o spánkovou
medicínu reprezentovat řada řečníků z rozmanité palety
oborů medicíny. Již nyní se těšíme na přednášky prof. C.
Höschla (Praha), prof. K. Šonky (Praha), prof. S. Nevšímalové (Praha), Dr. Renata L. Riha (Edinburgh) či kolegů ze
Slovenska, Dr. I. Mucsky (Bratislava) a dalších.

Všechny informace můžete nalézt na webových stránkách SAOF www.saof.cz.

21. Beskydský ORL den
6. – 7. listopadu 2015, Ostravice
http://www.bos-congress.cz/orlb2015
Téma: Sufokující nemoci hrtanu

Nelékařské sekci bude v Liberci vytvořen dostatečný prostor k prezentaci ošetřovatelských zkušeností ve spánkové medicíně.

28. mezinárodní kurz endoskopické
endonazální chirurgie

Milí přátelé, doufám, že Vám bude připravovaný kongres
v Liberci schopen nabídnout nejenom nová témata do Vašeho profesního života, ale i poskytne příjemné společenské
chvíle s Vašimi kolegy. Více informací naleznete na oﬁciálních webových stránkách kongresu www.spanek2015.cz.

10. – 13. listopadu 2015, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2015
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Těším se s Vámi na shledanou v Liberci v listopadu 2015.

ve dnech 10. – 13. listopadu 2015 pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole,
katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická sekce České

MUDr. Minařík Radomír
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Preparační kurz ORL

XXV. otoneurologický kongres

24. – 26. listopadu 2015, Brno
www.ecpa-cz.com

21. dubna 2016, Praha
www.neurooto.net

78. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP
1. – 3. června 2016, Karlovy Vary
www.orl2016.cz

Edukaèní centrum praktické anatomie
a
Anatomický ústav LF MU v Brnì

PREPARAÈNÍ KURZ ORL

CHIRURGIE NOSU A
VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP
1.–3. 6. 2016 | Hotel Thermal, Karlovy Vary

BRNO
24.11. - 26.11.2015

Spuštěny webové stránky www.orl2016.cz.
Registrace účastníků bude možná v prosinci 2015.

15th Czech-German ENT Congress

Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno
Kamenice 3

23. – 25. září 2016, Kurhaus of Hamm/Westf
www.CGORL.eu
Vážení kolegové,

XIV. odborný seminář onemocnění
štítné žlázy

rádi bychom Vás pozvali na 15. ročník Česko-německých
ORL dní.

1. prosince 2015, Praha
http://homolka.cz/cs-CZ/oddeleni/oddeleni-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborny-seminar.html

Pořadatel:
Dr. Dr. Jürgen Abrams, Hamm, Vestfálsko, Německo
Datum:
23. – 25. 9. 2016

55. Otologický den
3. prosince 2015, Praha
http://www.neurooto.net/otologicke_dny.html

Hlavní témata:
Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek
Onemocnění slzných cest
Jednodenní chirurgie v ORL

Vážení přátelé,
byl jsem pověřen uspořádáním již 55. ročníku Otologického dne ČSSORLCHHK ČLS JEP.

Plánované kurzy:
Základy spánkové medicíny
Základy chirurgické léčby štítné žlázy a příštítných tělísek

Jedná se o tradiční akci, která je pravidelně pořádána vždy
první čtvrtek v prosinci, letos to bude 3. prosinec. Místem
konání bude klub Lávka v Praze. Otologické dny jsou strukturovány vždy z 12 – 15 přednášek, které se zabývají teoretickými, ale především klinickými problémy v oboru Otologie.

Registrace a zasílání abstraktů do 30. 6. 2016 na adrese:
www.CGORL.eu
Organizing committee:
Dr. Dr. Jürgen Abrams, Hamm
Prof. Dr. Peter Jecker, Bad Salzungen
Prof. Dr. Karl Hörmann, Mannheim
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, Hradec Králové
MUDr. Jaroslav Betka, Prague
Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ostrava

Součástí 55. Otologického dne bude členská schůze
ČSORLCHHK ČLS JEP.
Těším se na setkání s Vámi.
Doc. MUDr. Dr. med. Aleš Hahn, CSc.
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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
www.otorinolaryngologie.cz.
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

Monika Košťálová
email: kostalova@guarant.cz
Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz
Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává
společnost Guarant International, s.r.o.
Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP velice děkuje
Denise Hejdukové za práci pro ORL společnost.

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.
Generální partner

Partneři
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^ůŽǎĞŶş͗ ĚĄǀŬĂ ŽďƐĂŚƵũĞ Ϯϳ͕ϱ ŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽ ŇƵƟĐĂƐŽŶŝ ĨƵƌŽĂƐ͘ >ĠŬŽǀĄ ĨŽƌŵĂ͗ ŶŽƐŶş ƐƉƌĞũ͕ ƐƵƐƉĞŶǌĞ͘ /ŶĚŝŬĂĐĞ͗
ŽƐƉĢůş͕ ŵůĂĚŝƐƚǀş ;ƐƚĂƌƓş ŶĞǎ ϭϮ ůĞƚͿ Ă ĚĢƟ ;ϲͲϭϭ ůĞƚͿ Ŭ ůĠēďĢ ƉƎşǌŶĂŬƽ ĂůĞƌŐŝĐŬĠ ƌǉŵǇ͘ ĄǀŬŽǀĄŶş Ă ǌƉƽƐŽď
ƉŽĚĄŶş͗ EĄƐƚƵƉ ƷēŝŶŬƵ ďǇů ƉŽǌŽƌŽǀĄŶ ũŝǎ ƉŽ ϴ ŚŽĚŝŶĄĐŚ ƉŽĚĄǀĄŶş ƉƎşƉƌĂǀŬƵ͘ ŽƐƉĢůş Ă ŵůĂĚŝƐƚǀş ;ŶĂĚ ϭϮ ůĞƚͿ͗
ĚŽƉŽƌƵēĞŶŽƵƷǀŽĚŶşĚĄǀŬŽƵũƐŽƵĚǀĢŽĚŵĢƎĞŶĠĚĄǀŬǇ;Ϯϳ͕ϱŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽŇƵƟŬĂƐŽŶĨƵƌŽĄƚƵǀũĞĚŶĠŽĚŵĢƎĞŶĠ
ĚĄǀĐĞͿ ƉŽĚĂŶĠ ĚŽ ŬĂǎĚĠ ŶŽƐŶş ĚşƌŬǇ ũĞĚŶŽƵ ĚĞŶŶĢ ;ĐĞůŬŽǀĄ ĚĞŶŶş ĚĄǀŬĂ ũĞ ϭϭϬ ŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽͿ͘ :ĂŬŵŝůĞ ũƐŽƵ
ƉƎşǌŶĂŬǇƉŽĚŬŽŶƚƌŽůŽƵ͕ũĞŵŽǎŶĠĚĄǀŬƵƐŶşǎŝƚĂƉŽĚĂƚũĞĚŶƵŽĚŵĢƎĞŶŽƵĚĄǀŬƵĚŽŬĂǎĚĠŶŽƐŶşĚşƌŬǇ;ĐĞůŬŽǀĄ
ĚĞŶŶşĚĄǀŬĂũĞϱϱŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽͿ͕ǀĞŬƚĞƌĠũĞŵŽǎŶĠĚĄůĞƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ͘ĢƟ;ŽĚϲĚŽϭϭůĞƚͿ͗ĚŽƉŽƌƵēĞŶŽƵƷǀŽĚŶş
ĚĄǀŬŽƵũĞϭŽĚŵĢƎĞŶĄĚĄǀŬĂƉŽĚĂŶĄĚŽŬĂǎĚĠŶŽƐŶşĚşƌŬǇũĞĚŶŽƵĚĞŶŶĢ;ĐĞůŬŽǀĄĚĞŶŶşĚĄǀŬĂũĞϱϱŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽͿ͘
WƎĞĚ ƉŽƵǎŝơŵ ũĞ ƚƎĞďĂ ĚŽďƎĞ ƉƌŽƚƎĞƉĂƚ͘ <ŽŶƚƌĂŝŶĚŝŬĂĐĞ͗ ŚǇƉĞƌƐĞŶǌŝƟǀŝƚĂ ŶĂ ůĠēŝǀŽƵ ůĄƚŬƵ ŶĞďŽ ŶĂ ŬƚĞƌŽƵŬŽůŝ
ƉŽŵŽĐŶŽƵůĄƚŬƵƉƎşƉƌĂǀŬƵ͘ǀůĄƓƚŶşƵƉŽǌŽƌŶĢŶş͗KƉĂƚƌŶŽƐƚƉƎŝůĠēďĢƵƉĂĐŝĞŶƚƽƐĞǌĄǀĂǎŶŽƵĨŽƌŵŽƵũĂƚĞƌŶşŚŽ
ŽŶĞŵŽĐŶĢŶş͘^ŽƵēĂƐŶĠƉŽĚĄǀĄŶşƐƌŝƚŽŶĂǀŝƌĞŵƐĞŶĞĚŽƉŽƌƵēƵũĞ͕ǀǌŚůĞĚĞŵŬƌŝǌŝŬƵǌǀǉƓĞŶĠƐǇƐƚĠŵŽǀĠĞǆƉŽǌŝĐĞ
ŇƵƟŬĂƐŽŶĨƵƌŽĄƚƵ͘hĚĢơ͕ŬƚĞƌǉŵďǇůǇƉŽĚĄǀĄŶǇƉŽǀŽůĞŶĠĚĄǀŬǇŝŶƚƌĂŶĂǌĄůŶşĐŚŬŽƌƟŬŽƐƚĞƌŽŝĚƽ͕ďǇůƉŽǌŽƌŽǀĄŶ
ǀǉƐŬǇƚƉŽƌƵĐŚƌƽƐƚƵ͘ŽƉŽƌƵēƵũĞƐĞ͕ĂďǇĚĢƟĚůŽƵŚŽĚŽďĢůĠēĞŶĠŝŶƚƌĂŶĂǌĄůŶşŵŝŬŽƌƟŬŽƐƚĞƌŽŝĚǇďǇůǇƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ
ƐůĞĚŽǀĄŶǇ͘ h ĚĢơ ůĠēĞŶǉĐŚ ŇƵƟŬĂƐŽŶĨƵƌŽĄƚĞŵ ǀ ĚĞŶŶş ĚĄǀĐĞ ϭϭϬ ŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽ ƉŽ ĚŽďƵ ũĞĚŶŽŚŽ ƌŽŬƵ ďǇůĂ
ƉŽǌŽƌŽǀĄŶĂ ƌĞĚƵŬĐĞ ƌǇĐŚůŽƐƟ ƌƽƐƚƵ͘ WŽĚĄǀĄŶş ŝŶƚƌĂŶĂǌĄůŶşĐŚ Ă ŝŶŚĂůĂēŶşĐŚ ŬŽƌƟŬŽƐƚĞƌŽŝĚƽ ŵƽǎĞ ǀĠƐƚ Ŭ ǀǉǀŽũŝ
ŐůĂƵŬŽŵƵĂͬŶĞďŽŬĂƚĂƌĂŬƚǇ͘/ŶƚĞƌĂŬĐĞ͗WƎŝƐŽƵďĢǎŶĠŵƵǎşǀĄŶşƐĞƐŝůŶǉŵŝŝŶŚŝďŝƚŽƌǇĞŶǌǇŵƵzWϯϰƐĞĚŽƉŽƌƵēƵũĞ
ŽƉĂƚƌŶŽƐƚ͕ ũĞůŝŬŽǎ ŶĞŶş ŵŽǎŶĠ ǀǇůŽƵēŝƚ ǌǀǉƓĞŶŽƵ ƐǇƐƚĠŵŽǀŽƵ ĞǆƉŽǌŝĐŝ͘ dĢŚŽƚĞŶƐƚǀş Ă ŬŽũĞŶş͗ EĞũƐŽƵ ĚŽƐƚƵƉŶĠ
ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ ƷĚĂũĞ Ž Ƶǎŝơ Ƶ ƚĢŚŽƚŶǉĐŚ Ă ŬŽũşĐşĐŚ ǎĞŶ͘ EĞǎĄĚŽƵĐş ƷēŝŶŬǇ͗ ƉŝƐƚĂǆĞ͕ ŶŽƐŶş ƵůĐĞƌĂĐĞ͕ ďŽůĞƐƟ ŚůĂǀǇ͘
<ůŝŶŝĐŬĠǌŬƵƓĞŶŽƐƟ͗^ĞǌŽŶŶşĂůĞƌŐŝĐŬĄƌǉŵĂƵĚŽƐƉĢůǉĐŚĂŵůĂĚŝƐƚǀǉĐŚ͘sĞƐƌŽǀŶĄŶşƐƉůĂĐĞďĞŵŇƵƟŬĂƐŽŶĨƵƌŽĄƚ
ƉŽĚĂŶǉǀĚĄǀĐĞϭϭϬŵŝŬƌŽŐƌĂŵƽũĞĚŶŽƵĚĞŶŶĢǀǉǌŶĂŵŶĢǌůĞƉƓŝůŶŽƐŶşƉƎşǌŶĂŬǇ;ǌĂŚƌŶƵũşĐşǀŽĚŶĂƚǉǀǉƚŽŬǌŶŽƐƵ͕
ŶŽƐŶş ŬŽŶŐĞƐĐŝ͕ ŬǉĐŚĄŶş Ă ƐǀĢĚĢŶş ŶŽƐƵͿ Ă ŽēŶş ƉƎşǌŶĂŬǇ ;ǌĂŚƌŶƵũşĐş ƐǀĢĚĢŶşͬƉĄůĞŶş͕ ƐůǌĞŶşͬǌǀůŚŶƵơ Ă ǌĂƌƵĚŶƵơ
ŽēşͿ ǀĞ ǀƓĞĐŚ ϰ ƐƚƵĚŝşĐŚ ƌĞĨĞƌĞŶĐŽǀĂŶǉĐŚ ǀ ^W͘ ŽďĂ ƉŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƟ͗ ϯ ƌŽŬǇ͘ ŽďĂ ƉŽƵǎŝƚĞůŶŽƐƟ ƉƎŝ ƵǎşǀĄŶş͗ Ϯ
ŵĢƐşĐĞ͘sĞůŝŬŽƐƚďĂůĞŶş͗ϭϮϬŽĚŵĢƎĞŶǉĐŚĚĄǀĞŬ͘ƌǎŝƚĞůƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞ͗'ůĂǆŽ'ƌŽƵƉ>ƚĚ͕'ƌĞĞŶĨŽƌĚ͕DŝĚĚůĞƐĞǆ͕hϲ
ϬEE͕ h<͘ ZĞŐŝƐƚƌĂēŶş ēşƐůŽ͗ hͬϭͬϬϳͬϰϯϰͬϬϬϯ ϭϮϬ ĚĄǀĞŬ ǀ ϭ ůĂŚǀŝēĐĞ͘ ĂƚƵŵ ƌĞŐŝƐƚƌĂĐĞ͗ ϭϭ͘ ϭ͘ ϮϬϬϴ͘ ĂƚƵŵ
ƌĞǀŝǌĞƚĞǆƚƵ͗Ϯϲ͘ϯ͘ϮϬϭϱ͘>ĠŬũĞǀĄǌĄŶŶĂůĠŬĂƎƐŬǉƉƎĞĚƉŝƐ͘WƎşƉƌĂǀĞŬũĞŚƌĂǌĞŶǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽǀĞƎĞũŶĠŚŽǌĚƌĂǀŽƚŶşŚŽ
ƉŽũŝƓƚĢŶş͘WƎĞĚƉƎĞĚĞƉƐĄŶşŵůĠŬƵƐĞ͕ƉƌŽƐşŵ͕ƐĞǌŶĂŵƚĞƐƷƉůŶŽƵŝŶĨŽƌŵĂĐşŽƉƎşƉƌĂǀŬƵ͕ŬƚĞƌŽƵŶĂũĚĞƚĞǀ^ŽƵŚƌŶƵ
ƷĚĂũƽŽƉƎşƉƌĂǀŬƵŶĂǁǁǁ͘ŐƐŬŬŽŵƉĞŶĚŝƵŵ͘ĐǌŶĞďŽƐĞŽďƌĂƛƚĞŶĂƐƉŽůĞēŶŽƐƚ'ůĂǆŽ^ŵŝƚŚ<ůŝŶĞ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘,ǀĢǌĚŽǀĂ
ϭϳϯϰͬϮĐ͕ϭϰϬϬϬWƌĂŚĂϰ͖ĞͲŵĂŝů͗Đǌ͘ŝŶĨŽΛŐƐŬ͘ĐŽŵ͖ǁǁǁ͘ŐƐŬ͘Đǌ͘WƎşƉĂĚŶĠŶĞǎĄĚŽƵĐŝƷēŝŶŬǇƉƌŽƐŝŵŚůĂƐƚĞƚĂŬĠŶĂ
Đǌ͘ƐĂĨĞƚǇΛŐƐŬ͘ĐŽŵ͘ŬƌĄĐĞŶĄŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƉƎŝƉƌĂǀŬƵũĞƉůĂƚŶĄŬĞĚŶŝǀǇĚĄŶşŵĂƚĞƌŝĄůƵϴ͘ϲ͘ϮϬϭϱ
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3 mg/ml + 0,25 mg/ml

Č

Infalin duo
ušní kapky, roztok
Ciproﬂoxacini hydrochloridum monohydricum
Fluocinoloni acetonidum

Pro léčbu externí otitidy
protizánětlivý

+

baktericidní účinek*

*SmPC Infalin duo

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název: Infalin duo 3 mg/ml + 0,25 mg/ml ušní kapky, roztok. Složení: 1 ml
roztoku obsahuje Ciproﬂoxacinum 3 mg (ve formě ciproﬂoxacini hydrochloridum
monohydricum) a Fluocinoloni acetonidum 0,25 mg. Pomocné látky: methylparaben
(E218) 0,6 mg v 1 ml, propylparaben (E216) 0,3 mg v 1 ml. Indikace: místní léčba
akutní otitis externa s intaktním bubínkem, vyvolané mikroorganismy citlivými
na Ciproﬂoxacin. Dávkování: 4–6 kapek do postiženého zvukovodu každých 8 hodin.
Doba trvání léčby bude 8 dní. Bezpečnost a účinnost přípravku Infalin duo 3 mg/ml +
0,25 mg/ml ušní kapky, roztok byla stanovena u pediatrických pacientů ve věku od 7 let
v adekvátních a dobře kontrolovaných klinických studiích. Přestože nejsou dostupné
žádné klinické údaje pro pacienty mladší než sedm let, jsou nepravděpodobná rizika
pro bezpečnost přípravku či rozdíly v průběhu onemocnění u této populace, která by
bránila používání tohoto výrobku u dětí od dvou let. Bezpečnost a účinnost přípravku
Infalin duo 3 mg/ml + 0,25 mg/ml ušní kapky, roztok nebyla studována
u perforovaného ušního bubínku. Proto je zapotřebí používat Infalin duo ušní kapky,
roztok s opatrností u pacientů se známou nebo suspektní perforací nebo tam, kde
existuje riziko perforace ušního bubínku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou
látku Ciproﬂoxacin nebo na Fluocinolon-acetonid nebo na kteroukoli antimikrobiální
látku ze třídy chinolonů nebo na kteroukoli pomocnou látku. Virové infekce zvukovodu,
včetně infekcí varicella a herpes simplex a plísňové ušní infekce. Zvláštní
upozornění: Tento léčivý přípravek je určen k ušnímu podání a nikoliv k očnímu
podání, inhalaci či injekci. Přípravek se nesmí polykat ani podávat injekčně. Infalin duo
3 mg/ml + 0,25 mg/ml ušní kapky, roztok může vyvolávat alergické reakce (které
mohou být opožděné), protože obsahuje methylparaben a propylparaben. Interakce:
viz bod 4.5 souhrnu údajů o přípravku. Těhotenství a kojení: Před podáním přípravku
je třeba posoudit, zda výhody léčby převažují nad možnými riziky. Dostupné údaje
o podávání Ciproﬂoxacinu nesvědčí o schopnosti způsobit vrozené vady či o toxických
účincích na plod/novorozence. Vzhledem k tomu, že systémová expozice
Ciproﬂoxacinu bude velmi nízká, nepředpokládají se žádné účinky na plod. Neexistují
žádné adekvátní a dobře kontrolované studie teratogenních účinků
Fluocinolonacetonidu na těhotné ženy. Ciproﬂoxacin se vylučuje do mateřského
mléka. Vzhledem k tomu, že systémová expozice Ciproﬂoxacinu bude velmi nízká,
žádné účinky se u kojených dětí nepředpokládají. Nežádoucí účinky: Infekce
a infestace: Méně časté: kandidóza, ušní plísňová infekce. Poruchy nervového
systému: Časté: dysgeuzie. Méně časté: parestezie (mravenčení v uších), závrať,
bolest hlavy, pláč. Poruchy ucha a labyrintu: Časté: bolest ucha, ušní dyskomfort, ušní
pruritus. Méně časté: hypoakuzie, tinitus, otorea, otok ucha. Cévní poruchy: Méně
časté: zarudnutí. Gastro-intestinální poruchy: Méně časté: zvracení. Poruchy kůže
a podkožní tkáně: Méně časté: kožní exfoliace, erytematózní vyrážka. Celkové
poruchy a reakce v místě aplikace: Méně časté: podrážděnost, únava. Vyšetření:
Méně časté: rezidua přípravku. Poranění, otravy a procedurální komplikace: Méně
časté: okluze přístroje (obstrukce gromety). Poruchy imunitního systému: Není
známo: alergická reakce. Velikost balení: 10 ml roztoku v jedné lahvičce. Doba
použitelnosti: 2 roky, po prvním otevření 1 měsíc. Výdej a úhrada: Výdej přípravku
je vázán na lékařský předpis. Přípravek je částečně hrazen z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Datum registrace: 28. 11. 2012. Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratorios SALVAT, S.A., Barcelona, Španělsko. Datum revize textu: 15. 1. 2014.
Před předepsáním přípravku si přečtěte souhrn údajů o přípravku (SmPC).
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