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Milé kolegyně, vážení kolegové,
děkuji za vaši aktivní a početnou účast na 8. česko – slovenském otorinolaryngologickém kongresu, který byl výborně zorganizován panem docentem Doležalem a jeho týmem. Těšíme se na další setkání s kolegy ze Slovenska.
Dále bych vás rád vyzval k účasti na volbách do výboru a revizní komise ČSORLCHHK ČLS JEP – informace níže.
Viktor Chrobok

Volby do výboru ČSORLCHHK
ČLS JEP pro volební období
2020–2023

Sdělení
Čestná členství

Vážené členky, vážení členové ČSORLCHHK ČLS JEP,

Na slavnostním zahájení 8. česko – slovenského otorinolaryngologického kongresu bylo předáno Čestné členství
ČLS JEP prof. MUDr. Milanovi Profantovi, CSc., Čestné
členství ČSORLCHHK ČLS JEP doc. MUDr. Pavlovi Doležalovi, CSc., mim. prof. a MUDr. Mariánu Sičákovi, Ph.D.

od 17. 9. do 25. 11. probíhají elektronické volby do výboru a revizní komise společnosti.
V prvním kole elektronických voleb bude probíhat tzv.
Příprava kandidatur (17. 9. 2019 do 7. 10. 2019.),
kdy se může navrhnout kandidát do voleb výboru a revizní komise. Každý řádný člen společnosti má právo vybrat kandidáta (z řad členů společnosti) a zaslat nominaci
do kandidátní listiny. Členové společnosti, kteří získají
nejvíce nominací, musí s kandidaturou v druhém kole vyslovit souhlas. Následně bude podle počtu obdržených
hlasů sestavena kandidátka 20 osob pro výbor a 5 kandidátů pro revizní komisi ČSORLCHHK ČLS JEP.

Čestné členství České lékařské společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

V druhém kole elektronických voleb (4. 11. 2019 do
25. 11. 2019) bude možné volit ze seznamu navržených
kandidátů. Definitivní výbor po ukončení voleb bude mít
11 členů výboru a 3 členy revizní komise.

Čestné členství České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Abychom zajistili hladký průběh hlasování, vyzýváme
všechny členy ČSHORLCHHK ČLS JEP, aby aktualizovali
své údaje v členské databázi. Voleb se může zúčastnit
pouze řádný člen prostřednictvím emailu. Řádné členství
zahrnuje úhradu členských poplatků.

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.

Aktualizaci údajů můžete provést prostřednictvím formuláře ČLS JEP: http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
(Aktualizace dat – centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.).
Průběh voleb bude možné sledovat na:
http://www.otorinolaryngologie.cz/
Za volební komisi
MUDr. Helena Rosická
předsedkyně volební komise

MUDr. Marián Sičák, Ph.D.
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Cena časopisu
otorinolaryngologie
a foniatrie za rok 2018

po dvojicích na různá stanoviště v rámci kliniky a za plného provozu vyšetřovali přímo dětské pacienty. Důraz
byl kladen právě na praktickou část tak, aby byli pediatři
po návratu do svých ambulancí schopni provádět toto vyšetření. Kurzu se účastnilo vždy 8 pediatrů a jejich reakce
byly velmi pozitivní. Jelikož je o kurz velký zájem, budou
stanoveny další termíny.

V kategorii původní práce
1. místo
L. Školoudík, V. Chrobok, M. Janouch, J. Vodička,
M. Černý, J. Mejzlík
Screening sluchu pětiletých dětí – Prospektivní studie
Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 67, 2018, No. 1, pp. 3-6

Kurzem prováděli zkušení lékaři kliniky a to prof. MUDr. Ivo
Šlapák CSc., MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D., MUDr. Josef Machač. Garantem kurzu byl přednosta Kliniky dětské
ORL FN Brno MUDr. Milan Urík, Ph.D.

2. místo
A. Mifková, V. Kratochvíl, A. Kešner, J. Skřivan, J. Plzák
Endoskopická resekce juvenilního angiofibromu
nosohltanu
Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 67, 2018, No. 3, pp. 43-48
3. místo
R. Holý, P. Praženica, D. Kovář, T. Belšan, Š. Zavázalová,
P. Fundová, J. Astl
Our Experience with „Wait and Scan“ Protocol
in Treatment of Vestibular Schwannoma
Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 67, 2018, No. 2, pp. 44-49
V kategorii kazuistika
1. místo
J. Lazák, J. Lisý, D. Kalfeřt, J. Plzák
Silent sinus syndrom
Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 67, 2018, No. 3, pp. 58-61

Tisková konference k první
implantaci systému
Bonebridge u dítěte v ČR

2. místo
J. Schneiderová, K. Zeleník, P. Komínek
Zadní glotická stenóza
Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 67, 2018, No. 2, pp. 67-70
3. místo
M. Navrátilová, G. Bugová, M. Jeseňák, T. Balhárek,
M. Janíčková, A. Hajtman
Prejavy chronickej granulómovej choróby v ORL oblasti
Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 67, 2018, No. 4, pp. 119-123

23. dubna 2019, Brno
Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU je
první pracoviště v České republice, které provedlo operaci ušního implantátu pro kostní vedení BONEBRIDGE
u dítěte.
První operaci uskutečnil se svým týmem přednosta kliniky MUDr. Milan Urík, Ph.D. Do současnosti byl tento typ
implantátu zaveden již čtyřem dětským pacientům a další
operace jsou naplánovány.

Zprávy z uplynulých
odborných akcí

Implantát pro kostní vedení BONEBRIDGE je využitelný
u pacientů s převodní a smíšenou nedoslýchavostí, u dětí
se jedná typicky o pacienty s vrozenými vadami zevního
a středního ucha, jako je například nevyvinutí ušního boltce, zevního zvukovodu nebo středoušních kůstek.

Certifikované kurzy
otoskopie pro pediatry
2019, Brno

Implantát navrhla a dodává rakouská firma MedEl. Mezi
jeho benefity patří zejména to, že je pod neporušenou
kůží neviditelný a ve srovnání s jinými systémy přímého
kostního vedení minimalizuje nebezpečí z podráždění
kůže. Na rozdíl od předchozích typů implantátů pro kostní vedení se u tohoto typu nevyskytují komplikace hojení
v místě rány. Pacienty je proto velmi pozitivně hodnocen
z estetického hlediska, a to je v dnešní době nezanedbatelné, i když nejdůležitější je pro ně především zisk sluchu.

Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU
v Brně pořádala v roce 2019 tři Certifikované kurzy otoskopie pro pediatry. Přítomni byli obeznámeni se základy
anatomie ucha, s fyziologickými i patologickými nálezy,
se složením otoskopu, dále byla demonstrovaná péče
o otoskop a různé typy otoskopů.
V praktické části se nejdříve pod vedením lektorů účastníci naučili vyšetřovat navzájem, následně byli rozděleni
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punkční dilatační tracheotomii (prim. Pařízek, ARO Pardubice) a chirurgické tracheostomii (prim. Lenert, ORL
Opava). Nově i do urgentní medicíny v terénu vstupuje
možnost zajištění dýchacích cest laryngeální maskou,
přínosné především pro záchranáře (nelékaře). U plánovaných výkonů je u rizikových pacientů (např. nepříznivé
anatomické poměry) zvažována vigilní intubace (awake
fibreoptic nasotracheal intubation). Velkým přínosem
byla prezentace lékařů nejen z ORL oboru, ale zejména lékařů intenzivní péče. Dalším blokem bylo navázáno na možné důsledky provedení tracheostomie a pod
vedením prof. Chroboka (ORL FNHK) bylo prezentováno sdělení o diagnostice stenóz hrtanu a průdušnice
(Dr. Černý, ORL FNHK), řešení stenóz průdušnice (prim.
Šteffl, ORL Brno Bohunice), náhradní hlasové mechanismy po totální laryngektomii (prof. Chrobok) a sdělení o poruchách polykání při tracheostomii (Dr. Bártová,
ORL Pardubice). Významným výstupem tohoto bloku byl
důraz na mezioborovou spolupráci jak v diagnostice, tak
v terapii a rehabilitaci.

Implantát se během operace vloží do lůžka, které vyvrtáme v lebeční kosti za uchem a fixujeme. Po zhojení se
zevně za ucho přikládá procesor, který zachytává zvukové
vlny z našeho okolí, mění je na impulzy, které se přenáší bezkontaktně do implantátu. Koncová část implantátu
ukotvená do kosti se rozvibruje, vibrace se lebeční kostí
šíří až do vnitřního ucha, kde jsou zaznamenány sluchovými buňkami a pacient tak může normálně slyšet. Zevní
procesor drží na hlavě pomocí magnetu. Je voděodolný,
dá se s ním sportovat a pacient žije plnohodnotný život.

V druhé polovině pátečního odpoledne bylo téma věnováno hlasu. Pod vedením slovenského kolegy foniatra p. Dr. Lorence jsme v první části vyslechli přednášky
na téma úvod do problematiky hlasu (Dr. Praisler, ORL
Pardubice), konzervativní a chirurgická léčba poruch hlasu (Dr. Bukvová a Dr.Pokorný, ORL Pardubice), léčba hlasových profesionálů (Dr. Lorenc, ORL, ProCare Betliarska
Slovensko), papilomatóza hrtanu (Dr. Vydrová, Hlasové
centrum Praha). Další část pak byla věnována extraezofageálnímu refluxu a možnosti vyšetření (Dr. Schneiderová, ORL FN Ostrava) a této problematice u dětí (prim.
Syrovátka, ORL Nový Jičín).

Fotografie z implantace a pacienta

Zlatým hřebem pátečního dne byla přednáška prof.
Pellanta na téma: Koniotomie, tracheo(s)tomie a totální
laryngektomie dříve a dnes, která upozornila na důležitost a potřebu správného rozhodnutí o provedení či neprovedení těchto výkonů podložené historickým nástinem tohoto tématu.
Odborný program sobotního přednáškového dopoledne byl rozdělený do dvou samostatných sekcí pro lékaře
a nelékařský zdravotnický personál.

Fotografie z implantace a pacienta

Společná ORL konference
Pardubického
a Královéhradeckého kraje

Sobotní přednáškový den byl ve své lékařské části věnován tématu Závažné komplikace při zajištění dýchacích
cest. Byla prezentována kazuistická sdělení s významným krvácením nebo s poraněním zadní stěny průdušnice (Dr. Vodička ORL, prim. Lenert ORL, prof. Chrobok ORL,
prim. Hájek ORL, prim. Sychra ORL, prim. Pařízek ARO,
prim. Daněk chirurgie) a pod vedením přednosty Vodičky probíhala řízená diskuze, na jaké situace bychom si
měli v případě provádění tracheostomie dát pozor. Opět
byl kladen důraz na mezioborovou spolupráci zejména
s intenzivisty a chirurgy (v případě poranění zasahujících
do nitrohrudí). Významným přínosem bylo zapojení cévního chirurga prim. Daňka (Chirurgie Pardubice) do průběhu diskuze k jednotlivým případům.

17.–18. května 2019, Kraskov
Ve dnech 17.–18. května 2019 se v malebném prostředí Železných hor konala každoroční společná ORL
konference Pardubického a Královéhradeckého kraje
v Kraskově, v letošním roce na téma Tracheo(s)tomie,
Hlas. Páteční přednáškové odpoledne bylo v první části
věnované zajištění dýchacích cest. Pod vedením přednosty Vodičky (ORL, Pardubice) bylo zahájeno přednáškou o základní anatomii dýchacích a polykacích cest
(Dr. Voráčková), dále byla věnována pozornost zajištění
dýchacích cest (DC) v urgentních stavech (Dr. Paar, ředitel ZZS Pardubického kraje), plánovanému zajištění DC (Dr. Zapletal, ARO Ústí nad Orlicí), alternativním
způsobům zajištění DC (Dr. Michálek, ORL Pardubice),

Lékařská sekce nadále pokračovala sekcí varia, kde pod
vedením Dr. Michálka a Dr. Černého prezentovali svá sdělení převážně mladší lékaři jednotlivých pracovišť. Je naší
milou povinností velmi kladně ohodnotit zpracování i formu prezentovaných sdělení.
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Sobotní dopoledne v paralelním programu probíhala
sekce NLZP na téma Tracheostomie a Hlas a varia. Témata
byla věnována ošetřovatelské péči o pacienta s tracheostomickou kanylou a u pacienta po totální laryngektomii,
rehabilitaci hlasu po totální laryngektomii, rehabilitaci polykání u pacientů s tracheostomií, vztahu vyšetření hlasového pole a kvality hlasu u pacientů s karcinomem hrtanu.
Dále byl prezentován Spolek laryngektomovaných a preskripce jednotlivých tracheostomických pomůcek.

Pozvánky na schůze
a odborné akce
ORL akademie 2019
4.–5. října 2019, Hradec Králové
www.orlakademie.cz

Konference navázala na dlouholetou tradici těchto setkání. Výstupy z odborných sdělení a i společenská stránka
konference podtrhují význam v pokračování těchto setkání i v dalších letech.

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na šestý ročník České ORL akademie, který proběhne ve dnech 4.–5. října 2019 na Univerzitě Hradec Králové.

Iva Bártová, Karel Pokorný, Jan Vodička
ORL Pardubice

Akademie v ucelených blocích nabídne tato témata:
• Rinosinusitidy (J. Plzák, P. Matoušek)
• Periferní obrny n. VII (V. Chrobok, M. Černý)
• Benigní choroby hrtanu (P. Komínek, K. Zeleník)
• Karcinom orofaryngu (J. Klozar, M. Zábrodský)
Rozsah sdělení je vhodný pro rezidenty ve specializační
přípravě k atestaci i pro všechny lékaře se zájmem zopakovat a rozšířit si diskutovaná témata. Registrační poplatek bude pro členy ČSORLCHHK ČLS JEP zvýhodněn.
Webová stránka akce je již spuštěna a je možno se registrovat.
Také letošní ročník Vám nabízí možnost aktivní účasti,
která bude probíhat formou posterů. Všechny zaslané
postery budou prezentovány v tištěné formě během ORL
akademie a zároveň jako pdf soubory na webových stránkách od 2. 9. 2019. Ze zaslaných posterů bude odbornou
komisí vybráno 6 prací, které budou jejich autoři prezentovat formou krátké přednášky v rámci programu 6. ORL
akademie. Tisk posterů bude zajištěn.

Česko-Švédský otologický
den / Czech-Swedish
otological day

Více informací naleznete na webových stránkách akce:
www.orlakademie.cz

12. září 2019, Praha

Těšíme se na vaši účast.

Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ,
uspořádala dne 12. 9. 2019 ve spolupráci se Švédskou
otologickou společností (SÖF = Śvenska öronkirurgiska
förmedlingen) jednodenní mezinárodní odbornou akci.
Obsahem akce byly přednášky o historii první české
ORL kliniky a českém programu kochleární implantace.
Na přednášky navazovaly živé přenosy operací (laserová
stapedpolastika a kochleární implantace) s bohatou diskuzí účastníků s operatérem doc. Janem Boučkem a moderátorem prim. Janem Kluhem. Vzhledem k odborným
zkušenostem dvaceti čelných představitelů Švédské otologické společnosti byla diskuze vzájemně velmi obohacující.

Jana Šatanková
prezident kongresu
Viktor Chrobok
odborný garant kongresu

ČESKÁ
ORL AKADEMIE

Za organizátory
Jan Plzák

4.–5. 10. 2019
Univerzita Hradec Králové
www.orlakademie.cz
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2. setkání Spolku
laryngektomovaných

XII. Ningerovy dny
18.–19. října 2019, Luhačovice
https://www.lazneluhacovice.cz/25529-xii-ningerovy-dny

10. října 2019, Pardubice

Vážení přátelé, milí kolegové,

Spolek laryngektomovaných ČR, Klinika ORL Pardubická
nemocnice a LOGOmedic s.r.o. – klinická logopedie, Vás
zvou na 2. setkání Spolku laryngektomovaných.

srdečně vás zveme na XII. Ningerovy dny, které se uskuteční v krásném prostředí lázeňského města Luhačovice
v termínu 18.–19. 10. 2019. Letošní ročník je věnovaný
problematice polykání. Připravili jsme pro vás kvalitní odborný i společenský program.

Program ke stažení zde.
Zájemce prosíme o laskavé potvrzení účasti SMS
zprávou na telefonní číslo 602 434 500 nebo email:
k.tejkl@centrum.cz co nejdříve, nejlépe však do pátku
4. října 2019. Děkujeme!

Těšíme se na vaši účast.
Milan Urík

Na setkání s Vámi se těší

Kurz Plastiky boltců ve Svitavách

Eva Kocábková a Karel Tejkl
za výbor Spolku S-LET

24.–25. října 2019, Svitavy
http://svitavy.nempk.cz/vi-demonstracni-kurz-seminar-plastiky-boltcu

Jan Vodička
přednosta kliniky

Zveme zájemce z řad lékařů o prohloubení problematiky plastiky boltců na tradiční konferenci s živým přenosem z operačních sálů. Akce se koná 24.–25. října 2019
ve Svitavské nemocnici.

Schůze České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého
a Pardubického regionu

Přihlášky a info:
libor.sychra@nempk.cz, http://svitavy.nempk.cz/

25. Beskydský ORL den

17. října 2019, Hradec Králové

1.–2. listopadu 2019, Ostravice – Sepetná
http://www.bos-congress.cz/orlb2019
Vážení přátelé,

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Vás zvou na

dovolte, abych Vás pozval na jubilejní kongres v Beskydech,
které bude věnováno problematice diagnostiky a léčby nemocí ve vyšším věku (nejen v oblasti otorinolaryngologie).
Téma: Stárnoucí otorinolaryngolog

Schůzi České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého a Pardubického regionu

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Termín: 17. říjen 2019 15.00 – 17.30 h
Místo konání: Seminární místnost Stomatologické kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Program:
„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě
chronického středoušního zánětu s cholesteatomem od …“

32. mezinárodní kurz endoskopické
endonazální chirurgie

M. Černý, J. Šatanková: … ORL lékaře na ambulanci
I. Bártová, J. Vodička: … pacienta
J. Dědková, J. Kopřiva: … rentgenologa
J. Laco, E. Šimáková: … patologa
J. Vodička, K. Pokorný: … vyšetření chuti
V. Chrobok, L. Školoudík, J. Mejzlík: … klasifikačních systémů
L. Školoudík, J. Mejzlík, V. Chrobok: … ORL lékaře chirurga
M. Stříteská, J. Mejzlík, V. Albrecht, M. Janouch: … vestibulologa
M. Homoláč, L. Školoudík, J. Mejzlík: … statistické analýzy
T. Valenta, L. Školoudík, J. Mejzlík: … statistické analýzy
J. Dršata, J. Krtičková: … sluchové protetiky

5.–8. listopadu 2019, Praha
www.fesskurz.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 5.–8. listopadu 2019 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 32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie (včetně disekčního kurzu).

V. Chrobok, P. Čelakovský: Kazuistiky, panelová diskuse
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší
Partneři semináře: Surgipa
Pavel Komínek
vědecký sekretář

Viktor Chrobok
předseda
Petr Čelakovský, Jan Vodička
organizátoři

Za organizátory
Jan Plzák
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ORL Vincentka Fórum 2019

Temporal bone course – Prague 2020

7. listopadu 2019, Praha
http://www.orlforum.cz

20.–23. ledna 2020, Praha
http://temporalbonecourse.cz/

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážení kolegové,

v návaznosti na dosud proběhlých 15 ročníků ORL Fora
s hlavním partnerem firmou GSK a tří ročníků ORL Vincentka Fora 2016–2018 si Vás dovolujeme pozvat na tuto
tradiční akci 7. listopadu 2019.

dovolte, abych vás pozval na Temporal bone course –
Prague 2020, který se, bude konat 20.–23. ledna 2020
na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole. Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek, živých přenosů z operačních sálů,
disekce spánkové kosti a implantací na modelech. Akce
bude probíhat v angličtině, za účasti významných zahraničních hostů. Pozvání tentokrát přijali prof.Catherine
Birman z University of Sydney, prof. Ronald Pennings
z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neil Donnelly
z Cambridge University. Podrobné informace a přihlášení
je možné na: http://temporalbonecourse.cz/

Letošní ročník bude opět odpolední akcí. Místo konání
zůstalo stejné jako loni a opět se setkáme v Konferenční
centrum City v Praze. K účasti na akci je nutné se předem
přihlásit – viz webové stránky – účast je bez poplatku.
Těšíme se na Vaši účast
za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák

Těšíme se na vaši účast
Za organizátory
Jan Bouček

RhinoForum 2019
28.–29. 11. 2019, Varšava, Polsko
https://rhinoforum.pl/

VIII. Brněnský ORL den
7. února 2020, Brno
www.symma.cz/orl

59. Otologický den
5. prosince 2019, Ostrava
http://www.otologie2019.org
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás srdečně pozval na celostátní Otologický den, který se poprvé koná v Ostravě. Součástí odborné
akce bude i plenární schůze (vč. vyhlášení výsledků voleb
do výboru naší společnosti).

XVIII. kongres mladých
otorinolaryngologů

Na setkání s Vámi v Ostravě se těší
Pavel Komínek

12.–14. března 2020, Špindlerův Mlýn
http://www.mladiorl.cz/

Předvánoční konference
6. prosince 2019, České Budějovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice České Budějovice, a. s. Vás srdečně zve na Předvánoční konferenci pořádanou v pátek 6. prosince 2019
od 9.00 hodin v konferenčním sále hotelu Budweis (Mlýnská 6, 370 01 České Budějovice).

zveme vás na XVII. kongres mladých ORL, který se bude
konat 12.–14. března 2020 ve Špindlerově mlýně.
Témata kongresu jsou:
• Zobrazovací metody v ORL
• Slinné žlázy
• Ucho
• Varia

Kontakt:
Mgr. J. Kubátová, 387 878 515
A. Pilečková, 387 878 505
E-mail: orl@nemcb.cz

XVIII. kongres mladých
otorinolaryngologů

Lubor Mrzena

—
12.–14. 3. 2020, Špindlerův Mlýn
—
www.mladiorl.cz

Organizátor
Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LFUK a FN v Motole
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Workshop – Chirurgie chrápání
a spánkové apnoe

Kurz – SONO B
15.–16. listopadu 2019, Klinika otorhinolaryngologie
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha

6.–7. dubna 2020, Ostrava
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=562

Více informací zde

Vážení přátelé,

Kurz – Narrow band imaging v diagnostice tumorů
dutiny ústní, hltanu a hrtanu
21.–22. listopadu 2019, Klinika ORL a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra
otorinolaryngologie IVPZ

dovolte, abych Vás srdečně pozval na mezinárodní workshopu chirurgie chrápání a spánkové apnoe. Workshop je především na praktické aspekty diagnostiky a chirurgie poruch
spánku. Kromě živých přenosů z operačních sálů bude
značný prostor věnován diskuzím ke kontroverzním i méně
kontroverzním tématům. Workshopu se zúčastní významní
zahraniční i domácí přednášející.

Více informací zde
Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů
s dysfagií včetně FEES
28. listopadu 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra
otorinolaryngologie IVPZ

Na setkání s Vámi v Ostravě se těší
Pavel Komínek

82. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP

Více informací zde
Kurz – SONO C
29.–30. listopadu 2019, Klinika otorhinolaryngologie
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha

17.–19. června 2020, Praha
https://www.orlkongres2020.cz/
Téma kongresu:
Spánková medicína, rinologie

Více informací zde
Kurz – Sonografie hlavy a krku
3.–4. prosince 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra
otorinolaryngologie IVPZ

82. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

Registrace bude spuštěna
v listopadu tohoto roku.
Za organizátory
Jaroslav Kraus
prezident kongresu

Více informací zde
17–19/6/2020
CUBEX CENTRUM PRAHA
SEKRETARIÁT KONGRESU:

Akce připravované ORL klinikou
a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK
a ÚVN Praha

GUARANT INTERNATIONAL
SPOL. S R. O. / OLE 2019

NA PANKRÁCI 17
140 21, PRAHA 4
TEL.:
+420 284 001 444
E-MAIL: ORL2020@GUARANT.CZ

WWW.ORLKONGRES2020.CZ

Kurz – Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny
a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání
a praktické lékaře
24. října 2019
Určeno pro nelékařská povolání, praktické lékaře, lékaře
následné péče, lékaře gerontologie, geriatrie, jednotky
chronické intenzivní a jednotky intenzivní péče, domácí
péče.

Vzdělávací akce IPVZ
v II. pololetí r. 2019
Kurz – Diagnostika a management nádorových
onemocnění slinných žláz
1. října 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IVPZ
Více informací zde

Kurz sono B sonografie šž, příštítných tělísek
a orofaryngu
15.–16. listpadu 2019
Určeno pro ORL lékaře

Kurz – Septoplastika – současné trendy
17. října 2019, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IVPZ

Kurz sono C (spodina ústní, nádory měkkých tkání,
sonografie cév, vývoje anomálii a doplerovské
zobrazení)
29.–30. listopadu 2019
Určeno pro ORL lékaře, maxilofaciální chirurgy

Více informací zde
Kurz – Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny
a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání
a praktické lékaře
24. října 2019, Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha
Více informací zde
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Členství – staňte se členy

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL
společnosti v roce 2019

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

Hlavní partneři

Členem společnosti se může stát lékař, farmaceut případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru,
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.
Bližší informace najdete na webových stránkách
www.otorinolaryngologie.cz.
Každý může být členem více odborných společností.
Výhody členství
• Přístup k informacím z dění v oboru
• Pozvánky na odborné akce
• Předplatné časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie
• Zvýhodněné registrační poplatky na celostátní
kongresy ČSORLCHKK ČLS JEP
• Pravidelný elektronický ORL zpravodaj na Vaši
e-mailovou adresu
• Možnost získání ceny za nejlepší publikaci
• Možnost získání cestovního grantu na zahraniční stáž
• Možnost získat finanční podporu na vzdělávání
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

Partneři

Sociální sítě
Připojte se k nám také na Facebooku a Twitteru!
Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společnosti členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.
Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie
Pro sledování twitterového účtu vyhledejte
@otolaryngologie na svých mobilních aplikacích
nebo na internetu.

Organizační sekretariát
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
Zveřejňovaní fotografií se řídí pravidly uvedenými
na webových stránkách ORL.
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