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Milé kolegyně, vážení kolegové,
v dubnu, květnu a červnu proběhla řada odborných setkání a seminářů, jejichž vrcholem byl 80. kongres
ČSORLCHHK ČLS JEP v Kroměříži, skvěle organizovaný Ivanem Párem, Richardem Salzmanem a firmou Guarant.
Na slavnostním zahájení kongresu byla předána zlatá medaile ČLS JEP prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi, DrSc. Čestné
členství ČSORLCHHK ČLS JEP prof. MUDr. Pavlu Komínkovi, Ph.D., MBA a prof. MUDr. Ivoši Šlapákovi, CSc. Zpráva
o kongresu a zpráva o činnosti ČSORLCHHK ČLS JEP jsou součástí ORL zpravodaje.
Přeji vám krásné léto
Viktor Chrobok

Zlatá pamětní medaile
ČLS JEP

Čestní členové
ČSORLCHHK ČLS JEP

Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Krásné léto všem svým členům přeje
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Sdělení

Zprávy z uplynulých
odborných akcí

P. Doležal, M. Sičák:
Otorinolaryngológia
a chirurgia hlavy a krku

IPVZ kurz – Vyšetření
a možnosti rehabilitace
u pacientů s dysfagií

Bratislava: Herba, ISBN 978-80-89171-72-8
Jedná se o novou učebnici otorinolaryngologie zpracovanou významnými představiteli slovenské otorinolaryngologie – doc. Doležalem (Bratislava) a prim. Sičákem (Ružomberok).

8. března 2018, Praha
Dne 8. 3. 2018 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře otorinolaryngologie IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru. Lektory byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole:
MUDr. Jaroslav Sýba a MUDr. Lucie Dostálova z pořádající kliniky a MUDr. Lenka Mrázková z Kliniky rehabilitace
a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole. Kurz
absolvovalo 5 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice poruch polykání. Dále byly probrány možnosti nechirurgické a chirurgické léčby. Poté se
frekventanti kurzu účastnili běžného provozu ambulance
pro poruchy polykání, kde jsme účastníky seznámili s přístrojovým vybavením ambulance a byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. V závěrečné části programu
proběhla diskuse. Děkujeme všem účastníkům za účast
a zajímavé připomínky.

Kniha má 478 stran a úctyhodných 926 obrázků, zabývá
se komplexně celou otorinolaryngologií, zvláštní důraz je
pak kladen na chirurgickou léčbu. Publikace je plnobarevná, členěná standardním způsobem podle jednotlivých
oblastí otorinolaryngologie (nemoci ucha, nosu, hltanu
apod.). Kapitoly zahrnují anatomické poznámky, fyziologii, vyšetřovací metody, léčbu, jsou představeny základní
i méně obvyklé klinické jednotky a onemocnění.
Od standardních učebnic pro studenty medicíny, kterým
je učebnice primárně určena, se kniha odlišuje především
tím, že většina kapitol není psaná heslovitě a je poměrně
rozsáhlá. Navíc některé kapitoly byly zásadním způsobem
rozšířeny o kapitoly zabývající se především chirurgickou
léčbou, které spíše patří k postgraduálnímu vzdělávání ORL lékařů (např. chirurgická léčba nosu a vedlejších
nosních dutin, traumatologie obličeje nebo rekonstrukční operace defektů hltanu a další). V důsledku rozšíření
knihy o tyto informace se proto domníváme, že učebnice
bude více vítaným zdrojem informací pro zkušenější ORL
lékaře. To i proto, že obrazová dokumentace je skutečně
mimořádná a nadstandardní.

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole
Jaroslav Sýba

Kniha svým zpracováním bude nepochybně velkým přínosem pro studenty lékařských fakult a zvláště pak pro
postgraduální studium otorinolaryngologie.
Pavel Komínek
Viktor Chrobok

Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacietnů s dysfafii

IPVZ kurz – Sonografie hlavy
a krku
13.–14. března 2018, Praha
13.–14. 3. 2018 pořádala Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ pravidelný kurz věnovaný sonografii v oblasti
hlavy a krku. Kurzu se účastnilo devět lékařů, převážně
z oboru ORL.

Docent Pavel Doležal při představení knihy
(Piešťany, březen 2018)
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Workshop – chirurgie hrtanu
a průdušnice

Za pozitivní posun považujeme, že všichni účastníci již
měli vlastní zkušenost se sonografií v ORL a to je příznivou známkou zavádění této metody do oboru. Zároveň
i vlastní kurz byl obohacen o možnost konzultace vlastních zkušeností.

9.–10. dubna 2018, Ostrava
Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Ostravě a Lékařská fakulta Ostravské univerzity uspořádaly ve dnech 9.-10.4.2018 mezinárodní workshop věnovaný pokročilé chirurgii hrtanu
a průdušnice. Workshopu se zúčastnilo celkem 65 lékařů
z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a SRN,
jednací řečí byla angličtina.

Kurz je standardně rozdělen do dvou dnů, účastníci v úvodu každého dne absolvovali teoretické přednášky o možnosti využití sonografie v ORL oboru a jejího přínosu při
stanovení správné diagnózy příslušných onemocnění.
Poté se účastnili praktické demonstrace pacientů s konkrétními patologickými nálezy. První den byl věnován
především problematice slinných žláz, následující den
sonografii štítné žlázy a ostatní ORL problematice, včetně
praktické demonstrace punkční biopsie.

Hlavními hosty workshopu byli Prof. N. Kleinsasser (Linz),
Prof. Dr. med. W. Shehata-Dieler (Würzburg), Dr. med.
J. Abrams (Hamm), prof. V. Chrobok (Hradec Králové),
as. MUDr. M. Zábrodský (Praha) a MUDr. R. Taimrová
(Praha) a za pořádajícího pracoviště se aktivně na pořádání kurzu podíleli as. K. Zeleník, L. Staníková, M. Formánek,
D. Jančatová. Kurz navázal na předešlé kurzy chirurgie
hrtanu pořádané v letech 2011, 2013 a 2016. Letošní
ročník byl zaměřen na pokročilou chirurgii hrtanu a průdušnice.

V závěru obou dnů měli účastníci možnost sami si vyzkoušet sonografické vyšetření hlavy a krku.
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz
a těšíme se při další setkání.
Za kolektiv lékařů
Petr Laštůvka

Podstatnou části programu byly „live surgery“. Celkem
bylo v průběhu dvou dnů operováno 13 pacientů. Kromě
několika „jednodušších“ diagnóz (jako polyp, Reinkeho
edém) organizátoři připravili k operacím a diskuzi pacienty s nesnadnými nálezy – pacienty se subglotickými
a supraglotickými stenózami, nedomykavostí hlasivek
po transmuskulární chordektomii, pacienty s chronickou
laryngitidou a mnohočetnými leukoplakiemi. Dále byla
prezentována operace recidivující závažné papilomatózy
hlasivek. Velmi zajímavá byla glottoplastika dle Wendlera u „male to female“ pacientky, u které byla provedena
po deepitelizaci sutura přední třetiny hlasivek s následnou aplikací botulotoxinu do obou hlasivek. Dr. Zeleníkem
byla demonstrována aplikace botulotoxinu do hlasivek
u pacienta se spastickou dysfonií.

Střešovické jaro 2018
5. dubna 2018, Praha
Dne 5.dubna 2018 se konalo již tradiční sympozium Střešovické jaro 2018, které pořádala Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3.LF UK a Ústřední vojenské
nemocnice, Praha. Odborný program zahájil MUDr. Kovář
s MUDr. Navarou přednáškou na téma využití chordy tympani při tympanoplastikách. Autoři referovali o svých dlouholetých zkušenostech v těchto modifikacích. Bohaté zkušenosti se sialoendoskopií a miniinvazivním přístupem při
odstraňování objemných konkrementů v příušní slinné žláze
přednesl MUDr. Rotnágl. V letošním ročníku byla zařazena
maxilofaciální přednáška zabývající se problematikou lokálních laloků v rekonstrukci defektů obličeje, kterou přednesl MUDr. Němec ve spolupráci s primářem MUDr. Voskou.
V dalším sdělení na téma Rekonstrukční chirurgie v onkologické chirurgii hlavy a krku referoval doc. MUDr. Chovanec
o rozsáhlých zkušenostech s chirurgickými technikami přenesených laloků. Zkušenosti s peroperační NBI endoskopií přednesl MUDr. Holý. MUDr. Fundová a spol. referovali
o výsledcích vyšetření čichu u nemocných s nádory přední
jámy lební. Posledním tématem letošního setkání ORL odborníků byla problematika percepční nedoslýchavosti a závratí. Docent MUDr. Chovanec a spol. seznámil posluchače
s možnostmi chirugické léčby vertiga. O výsledcích vestibulárního vyšetření u pacientů s náhle vzniklou percepční
nedoslýchavostí referovala MUDr. Procházková z FNKV. Závěrečnou přednášku zabývající se aktuální vojenskou problematikou – akutním akustickým traumatem – přednesla
MUDr. Zavázalová. Věříme, že všechna odborná sdělení
přinesla účastníkům mnoho nových a užitečných informací
a doufáme, že se s některými z těchto témat podrobněji seznámíte v našem odborném časopise.

Ostravské pracoviště se může pochlubit skvělou spoluprací s anesteziology. Řada operací tak byla prováděna
u nezaintubovaného pacienta v apnoické pauze (1–3 minuty). Byla proto opakovaně zdůrazněna nezbytnost spolupráce s anesteziology při rozvoji chirurgie hrtanu (normou by měla být intubace rourkou 5–5,5 mm) či zmíněné
diagnostické či i terapeutické výkony v apnoické pauze.
Operace se přenášely kvalitním zařízením s pohledem
zevně na operatéra a pacienta, z mikroskopu a endoskopu a v průběhu komentovaných operací probíhala interaktivní debata mezi operatérem a účastníky workshopu.
Odpolední teoretické bloky prvního dne workshopu se
věnovaly diagnostice premaligních lézí hrtanu, významu
optických endoskopických metod, léčbě časných karcinomů hlasivek a papilomatóze hrtanu. Druhý odpolední
program byl věnován glotickým stenózám hrtanu (přední
a zadní) ale i subglotickým stenózám hrtanu a průdušnice, které podnítily širokou diskusi o možnostech a limitech těchto výkonů.
Účastníci workshopu tak prožili dva velmi intenzivní dny
věnované chirurgii hrtanu a komplexní léčbě hlasových
poruch. Možností sledovat přenosy moderních operačních postupů na hrtanu přímo z operačního sálu je

Jaromír Astl
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workshop jedinečnou akcí svého druhu pořádanou v ČR,
svou úrovní je kurs naprosto srovnatelný s nejlepšími kurzy v zahraničí. Je nepochybné, že podobné workshopy by
měly být opakovány i v budoucnu, jen tak lze i nadále udržovat krok s úrovní mikrochirurgie hrtanu prováděnou
v zahraničí.

Kromě teoretických znalostí, měli účastníci v průběhu
druhého dne sympozia možnost vyzkoušení řady praktických dovedností. V rámci 12 pracovišť byly pod vedením
lektorů demonstrovány a nacvičovány následující diagnostické a léčebné postupy:
• kochleární implantát (K. Zeleník, Komínek);
• BAHD (L. Školoudík);
• otomikroskopie, pneumatická otoskopie (J. Vodička);
• endoskopie ucha flexibilní a rigidní (M. Černý,
J. Šatanková);
• VRA (E. Čelakovská);
• otoakustické emise (J. Mejzlík);
• screening ABR (J. Krtičková, L. Bilinová);
• BERA (J. Dršata);
• tónová audiometrie (M. Hloušková);
• Otosim (P. Čelakovský);
• sluchadlová korekce (R. Havlík);
• CT a MR spánkové kosti (J. Dědková, J. Kopřiva).

Pavel Komínek
Karol Zeleník

K příjemné atmosféře sympozia a spokojenosti účastníků s možností neformální diskuse přispěl také společenský večer, konaný v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.
Společenskému večeru předcházel nádherný koncert
smyčcového souboru Základní umělecké školy Střezina
v Hradci Králové Smiling String Orchestra v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Účastníci workshopu 2018

Konání sympózia by nebylo možné bez účasti celé řady
firem, hlavními partnery se staly firmy Cochlear a Widex.
Již nyní je připravováno další, již 9. mezioborové sympózium, jehož konání předpokládáme 12. a 13. dubna 2019
v Hradci Králové.

Screening sluchu
novorozenců a dětí
v ambulantní i klinické praxi
8. mezioborové sympozium
a 3. celostátní foniatrický
seminář 2018

Petr Čelakovský
Viktor Chrobok

13.–14. duben 2018, Hradec Králové
Již 8. mezioborové komplexní ORL sympozium se konalo
v reprezentačních prostorách firmy Petrof (PETROF Hall)
v Hradci králové. Sympózium bylo spojeno s konáním
3. celostátního foniatrického semináře, čemuž odpovídala i zvolená tématika sympozia. Na organizaci se jako
každoročně společně podílely hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika. Celá akce byla věnována 90. výročí
otevření areálu dnešní Fakultní nemocnice Hradec Králové a současně životnímu jubileu prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.

8. mezioborové
sympozium asympozia
3. celostátní foniatrický seminář 2018
Společné
foto účastníků

Screening sluchu novorozenců a dětí v ambulantní i klinické praxi
13. – 14. duben 2018, Hradec Králové

První den sympózia probíhaly již tradičně teoretické
přednášky. Byly rozděleny do čtyř hlavních bloků, které byly uspořádány formou kulatých stolů – příspěvky
jednotlivých přednášejících s následnou řízenou diskusí
a prezentací zajímavých kazuistik. Náplní jednotlivých kulatých stolů byla problematika:
• vyšetření sluchu u dětí (moderátor L. Školoudík);
• screening sluchu novorozenců (moderátor
P. Komínek);
• vyšetření sluchu předškolních dětí (moderátor
V. Chrobok);
• péče o nedoslýchavé dítě (moderátor J. Dršata).

Kulatý stůl – diskuse
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27th Congress of the European
Rhinologic Society

XXVII. Jihočeské ORL dny

22.–26. dubna 2018, Londýn

Ve dnech 26.–27. 4. 2018 se konal v Hluboké nad Vltavou
27. ročník jihočeských ORL dnů, kterého se zúčastnilo
více než 120 lékařů a sester ze všech regionů ČR.

26.–27. dubna 2018, Hluboká nad Vltavou

V odborné části programu zaznělo celkem 20 přednášek
rozdělených do 3 bloků: otologie, laryngologie a dětská
ORL. Hlavním tématem byla otologie, které bylo věnováno 10 přednášek a velká panelová diskuze, které se
zúčastnili: as. MUDr. Jiří Skřivan, CSc., prim. MUDr. Josef
Machač, prim. MUDr. Martin Světlík, prim. MUDr. Jan Kluh
a doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Ve dnech 22. 4.–26. 4. 2018 se v londýnském největším
kongresovém centru Queen Elizabeth II Centre naproti
Westminster Abbey konal kongres Evropské rinologické
společnosti. Součástí 27th Congress of the European
Rhinologic Society byl i 37th Congress of the international
Society of Inflammation and Allergy of the nose (ISIAN)
a 19th Congress of the International Rhinologic Society (IRS).
Spoluprezidenty kongresu byla Prof. V. Lund a dr. A. Swift.

Příští 28. ročník JČ ORL dnů bude součástí 3. česko-slovenských rinologických dnů, které proběhnou 25.–26. 4.
2019 v Congress hotelu Clarion v Českých Budějovicích.

V Londýně se sešlo kolem 1800 odborníků z 86 zemí
světa. Evropské rinologické kongresy patří k největším
odborným akcím mezi ORL subspecializacemi. Odborný
program probíhal v až 12 paralelních sekcích, obsahoval
plenární přednášky, instruktážní kurzy, kulaté stoly, sympozia, debaty a sekce ústních volných sdělení a klasickou
posterovou sekci (nikoli epostery). Z České republiky pocházelo 7 účastníků, někteří z nich s aktivní účastí. Mezi
zvanými řečníky byl do programu zařazen instruktážní
kurz Jan Plzák: Endoscopic approaches to the pterygopalatine fossa.

Lubor Mrzena

17. pracovní dny chirurgie
baze lební
4. května 2018, Clarion congress hotel, Olomouc
První květnový pátek tohoto roku se v Olomouci uskutečnilo již 17. setkání pracovní skupiny chirurgie baze lební.
Pořadatelem této celostátní multidisciplinární konference za skupinu maxilofaciální chirurgie byl doc. MUDr. et
MUDr. Petr Tvrdý, Ph.D. z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc, který je také ustaveným prezidentem pracovní skupiny po dobu následujících dvou let.

Vzhledem k rozsáhlosti kongresu, který pokrýval velmi
vyčerpávajícím způsobem celý obor rinologie, lze obtížně
stručně zhodnotit odborné poselství akce. Zcela jednoznačně lze však vypíchnout důraz na nejmodernější přístup, který se snaží individualizovat diagnosticko-léčebný
přístup pro každého konkrétního pacienta. Lze využít termín „léčba šitá na míru“. Podkladem rozhodovacího procesu jsou vypracované doporučené postupy, ale přístup
ke každému pacientovi je maximálně individualizován
tak, aby v jeho konkrétním případě bylo dosaženo nejvyšší možné efektivity s nejnižším možným rizikem komplikací či následků.

Po přivítání zástupci Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP navázal program aktuálními informacemi
o světových (prof. Zvěřina – World Federation of Skull
Base Society) a evropských (doc. Chovanec, prof. Sameš
– European Skull Base Society) aktivitách. V dopolední části programu byly hlavními tématy chirurgie očnice
a optických nervů a chirurgie patologií infratemporální
fossy a temporomandibulárního kloubu. V rámci široké
multioborové diskuse tak byly především diskutovány
moderní pohledy na diagnostiku a řešení zlomenin spodiny očnice, indikace i techniky dekomprese očnice a zrakového nervu. Neméně zajímavá byla sdělení týkající se
nádorů v oblasti temporomandibulárního kloubu včetně
vzniku registru. V odpolední části lékařské sekce byla
otevírána témata řešení encefalokél postihujících jak oblast dutiny nosní, tak spánkové kosti, a dále pak problematika chirurgie adenomů hypofýzy, retrosigmoidního
přístupu v řešení onemocnění mostomozečkového koutu, řešení patologií kranio-cervikálního přechodu a velmi
aktuální téma uzávěru defektu baze lební v oblasti přední jámy lební se speciálním ohledem na využití perikraniálního laloku. Celkově zaznělo 17 příspěvků v lékařské
části programu z toho 5 z otorinolaryngologických pracovišť. Neméně zajímavý program měla sekce sesterská
s 11 konferenčními příspěvky zaměřenými na problematiku komplexní perioperační a ošetřovatelské péče v řešení onemocnění spodiny lební.

Prostor výstavy zaplnilo množství vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu
i během řady firemních symposií.
Kromě odborného vědeckého programu byla součástí
programu i řada dalších akcí, tradicí na velkých mezinárodních evropských kongresech se stávají sportovní aktivity.
V Londýně proběhl fotbalový turnaj a ranní kondiční běh.
Po organizační i odborné stránce kongres proběhl naprosto hladce a může být hodnocen jako velmi vysoko
nastavená laťka pro srovnání budoucích odborných akcí.
Na jednání Výboru Evropské rinologické společnosti, jehož se jako delegát za Českou republiku zúčastnil
Prof. Jan Plzák, byly odhlasovány další plánované kongresy: ERS 2020 se bude konat v Soluni v Řecku, ERS 2022
v bulharské Sofii.
Jan Plzák
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Na základě výsledků jednání výboru pracovní skupiny chirurgie baze lební byl organizátory následujícího setkání,
které je plánováno na květen 2020, za skupinu otorinolaryngologie stanovena Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava.

Velká pozornost byla také věnována základnímu výzkumu, genetickému a tkáňovému inženýrství. Nedílnou součástí kongresu byla jako vždy onkologická problematika,
velmi často byl ale kladen důraz na funkční výsledky terapie a také na kvalitu života laryngologických pacientů.

Martin Chovanec

Jako u většiny kongresů v současnosti program doplnila
řada doprovodných akcí, ze sportovních to bylo v Londýně golfové setkání s opravdu mezinárodní účastí a již
tradiční Run for Health (start v 7:30 hod.!). Krásné vzpomínky zanechá účastníkům večerní plavba lodí po Temži.
Organizace kongresu byla velmi dobrá a kongres proběhl
hladce. Nás může také těšit, že vše bylo pod organizační taktovkou české firmy Guarant, takže se všichni čeští
účastníci mohli cítit takřka jako doma.

IPVZ kurz – Současné
trendy v diagnostice a léčbě
obstrukčního syndromu
spánkové apnoe

Při zasedání Výboru ELS byl také schválen návrh na pořadatelství kongresu pro rok 2022 pro italský Milán,
prezidentem kongresu bude prof. Cesare Piazza. Příští kongres se po dvouleté pauze uskuteční v roce 2020
na německé půdě ve Stuttgartu (prof. Christian Sittel).

4. května 2018, Praha
Dne 4. 5. 2018 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře otorinolaryngologie IPVZ kurz „Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe“. V kurzu byly probrány principy diagnostiky OSA a základy nechirurgické
a chirurgické léčby této chorobné jednotky. Druhou část
kurzu účastníci strávili na operačním sále, kde sledovali
chirurgický zákrok – modifikovanou UPPP. Třetí část kurzu byla věnována praktickým ukázkám zapojení a hodnocení vícekanálové monitorace a nastavení přetlakové
ventilace. Účastníci měli během kurzu možnost poznat
klinickou problematiku OSA jak po stránce teoretické tak
i z praktického hlediska.

Za účastníky kongresu
Michal Zábrodský

Jan Klozar

12th Congress of the European
Laryngological Society
16.-19. května 2018, Londýn

IPVZ kurz – Chirurgie
štítné žlázy

Ve dnech 16.–19. 5. 2018 se konal v londýnském kongresovém centru Queen Elizabeth II Centre v těsném sousedství westminsterského opatství 12. kongres Evropské
laryngologické společnosti (ELS). Jde o pravidelnou akci
pořádanou každé dva roky, největší evropský kongres
zaměřený na laryngologickou problematiku. Současný
prezident ELS prof. Ricard Simo byl také prezidentem
kongresu.

21. května 2018, Praha
Dne 21. 5. 2018 se konal na Klinice ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře otorinolaryngologie IPVZ pravidelný kurz chirurgie štítné žlázy.
Kurzu se účastnilo 8 účastníků, byl koncipován jako teoretický s čtyřmi tematickými přednáškami zaměřenými
na seznámení s moderními chirurgickými postupy a modifikacemi v oblasti indikací k výkonům, ale velký důraz
byl kladen především i na právní a odpovědnostní vztahy
v této problematice.

V průběhu tří dnů kongresu zaznělo ve čtyřech paralelních sekcích 12 plenárních přednášek, 13 instruktážních
kurzů, 18 kulatých stolů, několik sekcí volných sdělení.
Součástí kongresu byla také e-posterová sekce. Paralelně probíhají také sekce pořádané Americkou laryngologickou a bronchologickou společností, účast amerických
kolegů je vždy velmi obohacující. Velmi příjemná byla
účast početné skupiny řečníků z České republiky a také
zastoupení českých laryngologů mezi vyzvanými řečníky
(Petr Lukeš, Jan Klozar, Jan Plzák, Michal Zábrodský).

Za velkou výhodu považuji, že všichni účastníci měli praktickou zkušenost s chirurgií štítné žlázy a tak především
diskuze byla vedena velmi prakticky a přínosně.
Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávený kurz
a těšíme se při dalším setkání.

Laryngologie se v současné době rychle stala velmi pokrokovým podoborem ORL specializace sledujícím poslední
trendy v rozvoji minimálně invazivní a robotické chirurgie, řada sdělení se zabývala právě touto problematikou.

Za kolektiv lékařů
Petr Laštůvka
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80. kongres
České společnosti
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP
13. – 15. června 2018, Dům kultury v Kroměříži
https://www.orl2018.cz/

IPVZ kurz – Onkologie
hlavy a krku
22. května 2018, Praha
Kurz probíhal dne 22. 5. 2018 v posluchárně Kliniky ORL
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře
otorinolaryngologie IPVZ.

13. 6.–15. 6. 2018
Dům kultury, Kroměříž
www.orl2018.cz

Z mimoklinických lektorů se účastnila MUDr. Jirkovská
z Onkologické kliniky FN v Motole, která přednášela základy radioterapie a prim. Mrzena z ORL oddělení České
Budějovice, který probíral nádory dutiny ústní a orofaryngu. Ostatních témat se ujali pracovníci kliniky.

Ve dnech 13.–15. června 2018 proběhl v Kroměříži
v Domě kultury 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Na pořádání
kongresu se podílelo ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. a ORL klinika LF UPOL v Olomouci. Záštitu nad
kongresem převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek,
starosta města Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec a europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová. Do krásného města zapsaného do Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO se sjelo celkem 514 odborníků v oboru
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a blízkých
oborů, z toho 427 lékařů a 87 zdravotních sester. Hlavními tématy kongresu byly onkologie a rinologie. Odborný program nabídl 20 instruktážních kurzů, 12 kulatých
stolů, 6 bloků volných sdělení (47 přednášek) a 3 e-posterové sekce (31 e-posterů). Zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům byly věnovány 3 sekce (17 přednášek).

Kurz podal stručný přehled o diagnostice a aktuálních léčebných postupech u většiny dlaždicobuněčných nádorů
hlavy a krku. Byla zdůrazněna nutnost interdisciplinárního přístupu v klinickém rozhodování a posun k postupné
individualizaci léčby.
Na závěr kurzu byl vyhrazen i čas na diskusi, které se
účastnila část lektorů včetně onkoložky. Kurzu se účastnilo 22 lékařů.
Za kolektiv lékařů
Jan Klozar
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Vědecký výbor kongresu ocenil tři nejlepší abstrakta
volných sdělení v lékařské sekci
• Vladimír Koucký (FN Motol) – Karcinom neznámé
primární lokalizace: retrospektivní analýza přežití
a diagnostického přístupu
• Jan Vodička (Pardubice) – Výsledky vyšetření čichu
pomocí respirační olfaktometrie
• Petra Dytrych (FN Motol) – Vliv tonzilektomie
na leukocytární charakteristiky pacientů s PFAPA
syndromem – výsledky.

V kategorii nad 35 let byl oceněn:
J. Bouček, J. de Haan , M. J. Halaska, J. Plzák, K. Van
Calsteren, Ch. de Groot, D. K. Steffensen, R. Fruscio,
E. T. Massolt, P. Klaritsch, P. Zola, F. Amant,
Maternal and Obstetrical Outcome in 35 Cases of Well-Differentiated Thyroid Carcinoma During Pregnancy
Laryngoscope. 2017, doi: 10.1002/lary.26936 (IF=2,471).
V kategorii monografie byl oceněn:
Z. Čada, R. Černý, O. Čakrt a kolektiv
Závratě
Havlíčkův Brod: Tobiáš. 2017, s. 516,
ISBN 978-80-7311-165-6.

V nelékařské sekci byla oceněna abstrakta
• Eva Jalůvková (Nový Jičín) – Předsudky vůči práci
zdravotních sester jiných odborností a cesty k jejich
nápravě
• Brigita Bohušová (Ostrava) – Využití epitéz
v otorinolaryngologii
• Iveta Daňková (Benešov) – Provoz Spánkové
laboratoře v rámci ORL oddělení.

Kongres byl samozřejmě i společenskou událostí, čemuž
nasvědčuje úspěšný společenský večer v inspirujícím
prostředí Výstaviště Floria, kterého se zúčastnilo přes
400 hostů. Tito bez výjimky hlasitě a nadšeně aplaudovali vystoupení kapely Machu Pichu pod vedením prim.
Michala Zavadila z Brna.

Jako nejlepší e-postery byly oceněny
• Katarína Jankulová (Benešov) – Komplikace
po výkonech na adenotonzilární tkáni ve vztahu
k použité technice
• Kamila Sadovská (Brno) – Case report: vzácný
případ sekundárního adenoidně – cystického
karcinomu nosu a PND
• Kateřina Trnková (FNKV Praha) – Dehiscence
horního semicirkulárního kanálku.
Program v přednáškových sálech byl doplněn výstavou,
které se účastnilo celkem 32 firem.
V rámci zahajovacího ceremoniálu byla vyhlášena
Kutvirtova cena za nejlepší publikaci v oboru ORL
za rok 2017.

Věříme, že pro všechny účastníky byl kongres přínosný
nejen po stránce odborné, ale i po stránce společenské
a kulturní. Letošní kongres si dovolujeme hodnotit jako
velice úspěšný. Těšíme se na další setkání v následujících
letech. Prezidentem kongresu byl prim. MUDr. Ivan Pár,
předsedou vědeckého výboru MUDr. Richard Salzman,
Ph.D. a členy vědeckého výboru prof. MUDr. Jan Plzák,
Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA. Organizaci zajistila společnost GUARANT International.
Za organizátory
Ivan Pár
Richard Salzman

V kategorii do 35 let získal ocenění:
M. Formánek, D. Jančatová, R. Tomanová, P. Komínek, K. Zeleník,
Comparison of Impedance and Pepsin Detection in the
Laryngeal Mucosa to Determine Impedance Values that
Indicate Pathological Laryngopharyngeal Reflux
Clinical and Translational Gastroenterology. 2017;
8,e123; doi:10.1038/ctg.2017.49 (IF= 3,923).
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Termín pro zaslání e-posterů je do 31. 7. 2018.

Pozvánky na schůze
a odborné akce

Více informací a instrukce naleznete na webových stránkách www.orlakademie.cz/aktivni-ucast/.
Letošním rokem bude završen pětiletý cyklus systematické předatestační přípravy a budou prezentována tato
témata:
• Štítná žláza (J. Betka, J. Plzák)
• Zánětlivé nemoci hltanu (P. Komínek, J. Astl)
• Nádory ucha, mostomozečkové kouty a pyramidy
(V. Chrobok, J. Betka)
• Traumatologie v ORL oblasti (B. Gál, I. Šlapák)

Foniatrický kongres 2018
13.–15. září 2018, Praha Průhonice
http://www.fonkongres2018.cz/
Milé kolegyně, Vážení kolegové,
dovolujeme si Vám připomenout, že včasná registrace
na 16. česko – slovenský foniatrický kongres a XXIX. celostátní dny Evy Sedláčkové a presymposium Umělecký
hlas končí 30. června 2018. Více informací včetně možnost ubytování naleznete na webových stránkách:
www.fonkongres2018.cz

Zároveň se můžete registrovat on line na webových
stránkách https://www.orlakademie.cz/registrace/.
Termín včasné registrace je 21. 9. 2018.
Těšíme se na setkání s Vámi v Mikulově!

Nezapomeňte přihlásit kazuistiky ve formě volných sdělení (do 30. 6. 2018) a postery (do 31. 7. 2018) na:
http://fonkongres2018.cz/aktivni-ucast/informace-pro-autory/

17. ročník Česko-německých ORL
19.–20. říjen 2018, Brandenburg an der Havel

Těšíme se na setkání s Vámi

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jitka Vydrová
Olga Bendová

dovoluji si Vás pozvat na 17. ročník Česko-německých
ORL dní, který se bude konat ve dnech 19.–20. října 2018
na půdě ORL kliniky Brandenburgské univerzity pod vedením primářky dr. Didczuneit-Sandhop.

Základní principy chirurgie kůže
hlavy a krku

Odborná témata kongresu:
• Onkologie hlavy a krku
• Neurootologie
• Plastická chirurgie

20. září 2018, Hradec Králové
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie
www.aesculap-akademie.cz

Setkání je určeno především mladým lékařům a postgraduálním studentům, kteří zde mají unikátní možnost vyzkoušet si prezentaci v cizím jazyce v přátelské atmosféře
a také navázat cenné zahraniční kontakty.

On-line přihlášku naleznete zde.
Program akce zde.

Česká ORL akademie

Pro vítěze nejlepší prezentace je připravena cena Jana
Nepomuka Čermáka (volná vstupenka na mezinárodní
ORL kurz v ČR nebo v Německu). Navíc je tato akce finančně podporována ČSORLCHHK ČLS JEP.

12.–13. října 2018, Hotel Galant, Mikulov
http://www.orlakademie.cz/

Více informací o finanční podpoře naleznete zde.
Důležité informace:
Místo konání: Brandenburg an der Havel
Termín konání: 19.–20. října 2018
Deadline zasílání abstrakt: 30. června 2018
Kongresový poplatek: 70 EUR (časná) / 80 EUR (pozdní)
Jednací jazyk: Angličtina
Kontakt: Facebook – 17th Czech German ENT Days
Adresa pro zasílání přihlášek a abstrakt: m.titze@live.de

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
rádi bychom Vám vyzvali k aktivní účasti na pátém ročníku České ORL akademie, který se bude konat v Mikulově
ve dnech 12. a 13. října 2018.
Aktivní účast bude probíhat formou e-posterů. Všechny
zaslané e-postery budou prezentovány na webových
stránkách od 1. 9. 2018.

Těším se na Vaši účast.
Jaroslav Betka
Koordinátor Česko-německých ORL dní za ČR
jaroslav.betka@fnmotol.cz

Ze zaslaných e-posterů bude odbornou komisí vybráno
6 prací, které budou jejich autoři prezentovat formou
krátké přednášky v rámci programu V. ORL akademie.
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24. Beskydský ORL den
Téma: Akutní stavy v ORL, první pomoc

Sono B – sonografie šž, příštítných tělísek
a orofaryngu
23.–24. listopadu 2018
www.ipvz.cz
• Určeno pro lékaře ORL a maxilofaciální chirurgie.
• Garant: prof. MUDr. J. Astl, CSc., tel. 973 203 161
• 16 osob
• 2 900 Kč

2.–3. listopadu 2018, Ostravice – Sepetná
http://www.bos-congress.cz/orlb2018
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás pozval na tradiční pracovní setkání
v Beskydech, které bude věnováno problematice první
pomoci a akutním stavům v otorinolaryngologii.

Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny
a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání
a praktické lékaře
29. listopadu 2018
www.ipvz.cz
• Určeno pro určeno pro nelékařská povolání, praktické
lékaře, lékaře následné péče, lékaře gerontologie,
geriatrie, jednotky chronické intenzivní a jednotky
intenzivní péče, domácí péče.
• Jednodenní kurz s praktickými ukázkami
• 20–25 osob
• 1 450 Kč

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

31. mezinárodní kurz endoskopické
endonazální chirurgie
6.–9. listopadu 2018, Praha
www.fesskurz.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sono C – spodina ústní, nádory měkkých tkání,
sonografie cév, vývoje anomálii a Dopplerovské
zobrazení
7.–8. prosince 2018
www.ipvz.cz
• Určeno pro lékaře ORL a maxilofaciální chirurgie
• Garant: prof. MUDr. J. Astl, CSc., tel. 973 203 161
• 16 osob
• 2 900 Kč

ve dnech 6.–9. listopadu 2018 pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická sekce
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP tradiční, letos již 31. MEZINÁRODNÍ KURZ
ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (včetně disekčního kurzu).
Za organizátory
Jan Plzák

Akce připravované ORL klinikou
1. LF UK a FN v Motole

Preparační kurz ORL
Chirurgie ucha a spánkové kosti

Kurz – Sonografie hlavy a krku
16.–17. října 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51306-kurz-sonografie-hlavy-a-krku

27.–29. listopadu, Brno
http://www.ecpa-cz.com/

Kurz – Diagnostika a management nádorových
onemocnění slinných žláz
30. října 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51308-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz

Edukaèní centrum praktické anatomie
a
Anatomický ústav LF MU v Brnì
poøádají

PREPARAÈNÍ KURZ ORL
CHIRURGIE UCHA
A
SPÁNKOVÉ KOSTI

Kurz – Septoplastika – současné trendy
22. listopadu 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51307-kurz-septoplastika-soucasne-trendy

BRNO
27. 11. - 29. 11. 2018

www.ecpa-cz.com

Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno
Kamenice 3

info@ecpa-cz.com

Akce připravované ORL klinikou
ÚVN a 3. LF UK

Kurz – Narrow band imaging v diagnostice tumorů
dutiny ústní, hltanu a hrtanu
29.–30. listopadu 2018
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51309-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu

Akreditovaný kvalifikační kurz „Ošetřovatel“
Předpokládaný začátek kurzu: 3. září 2018
www.uvn.cz
• Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu
povolání ošetřovatele (akreditace č.j. MZDR
52884/2017-4/ONP)
• Předpokládaný začátek kurzu září 2018
(kvalifikační kurz trvá 1,5 roku)
• 19 200 Kč
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Informace pro členy České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

DŮLEŽITÉ! Od 1. 1. 2017 zákaz příjmu peněz v HOTOVOSTI
Vzhledem k zavedení Elektronické Evidence Tržeb (EET), je ČLS JEP nuc na nepřijímat platby v hotovosti,
platebními kartami nebo šekem.
Od 1. 1. 2017 je možné všechny příjmy (zejména registrační poplatky, ale i např. úhrady faktur) realizovat pouze
bankovním převodem.
Platby realizované jiným způsobem nebude možné připsat ve prospěch organizační složky.

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.
Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

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.

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

Asociační management pro ČSORLCHHK
vykonává Association House společnosti
GUARANT International, spol. s r. o.
Kontakt:
Veronika Janůrková, DiS.
asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo janurkova@associationhouse.cz

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti.
Partneři

11

www.otorinolaryngologie.cz
ověřený zdroj
vašich informací

