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Milé kolegyně, vážení kolegové,
po horkém létě vám předkládáme nový ORL zpravodaj. Naleznete zprávy o proběhlých i plánovaných odborných
akcích a řadu další informací z aktivní činnosti ČSORLCHHK ČLS JEP.
Děkuji vám za spolupráci.
Viktor Chrobok

Foniatrický kongres a čestná
členství ČSORLCHHK ČLS JEP
3.–15. září 2018, Hotel Floret, Praha – Průhonice
http://www.fonkongres2018.cz
Ve dnech 13.–15. září 2018 se konal 16. foniatrický kongres a XXIX. dny Evy Sedláčkové v Průhonicích u Prahy.
Odborný program probíhal v hotelu Floret, presymposium Umělecký hlas a společenské večery se konaly v krásných prostorách Rytířského sálu průhonického zámku
a na zámeckém nádvoří. V předvečer kongresu na závěr symposia Umělecký hlas proběhlo předání čestného
členství České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Novými čestnými členy se stali: prezidentka Unie evropských foniatrů (UEP) paní profesorka
Antoinette am Zehnhoff – Dinnesen a doc. MUDr. Mojmír
Lejska, CSc., MBA. Odborný i slavnostní program zpestřilo pěvecké vystoupení studentů Pražské konzervatoře.
Na večerní „welcome party“ zazpívala na nádvoří zámku
účastníkům kongresu Monika Absolonová.
Udělení čestného členství prof. Antoinette am Zehnhoff
– Dinnesen

Odborný program kongresu byl rozdělen tradičně na kulaté stoly na téma hlas, sluch a řeč, dále na instruktážní
kurzy a volná sdělení ve formě kazuistik. Nově organizátoři zařadili panel na téma diagnostika a terapie poruch
polykání hradecké ORL kliniky (as. Černý, as. Šatanková)
a kulatý stůl na téma kochleární implantace, který moderoval doc. Jan Bouček. V rámci instruktážních kurzů byl
velký zájem účastníků i o kurzy hlasové terapie.
K příjemné atmosféře kongresu přispívalo krásné prostředí průhonického zámku a parku, kvalitní odborný program i celkem příjemné počasí. Abstrakta k odbornému
programu jsou přístupná na www.fonkongres2018.cz.
Kongres organizovalo Hlasové a sluchové centrum Praha/Medical Healthcom s.r.o.
Za organizátory kongresu
Jitka Vydrová

Udělení čestného členství doc. Lejskovi
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Doporučení Ústavu
zdravotnických informací
a statistiky ČR pro novou
klasifikaci zhoubných
novotvarů – TNM klasifikace
8. vydání
TNM klasifikace 8. vydání z roku 2018 Česká verze je nastavena k používání od 1.1. 2019 pro zhoubné nádory
diagnostikované po 1. 1. 2019.

Prim. Vydrová moderuje kulatý stůl

Pro nádory diagnostikované v roce 2018 platí nadále
TNM klasifikace 7. vydání z roku 2011 Česká verze.
Odkaz na informace od ÚZIS: http://www.uzis.cz/system/
files/NOR_Informace_o_TNM8_v20180817.pdf
Pozn. zvláště v roce 2019 při uvedení TNM klasifikace
je vhodné uvádět číslo vydání TNM klasifikace – např.
T1N0M0 (8. vyd.)
Viktor Chrobok, Jan Klozar

Nežádoucí účinky léčiv
a farmakovigilance

Účastníci Foniatrického kongresu

Sdělení

Pan profesor Švihovec, předseda Komise pro lékovou
politiku a kategorizaci ČLS JEP, rozeslal v červenci 2018
odborným společnostem důležitou informaci týkající se
nežádoucích účinků léčiv a farmakovigilance.

Výzva pro ORL lékaře
k obnovení indexace
časopisu

Nové číslo zpravodaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) obsahuje informace o nežádoucích účincích
(NÚ) léčiv především vakcín. K dispozici je v elektronické podobě na webové stránce SÚKL (http://www.sukl.
cz/sukl/nezadouci-ucinky-leciv-informacni-zpravodaj).
V naprosté většině případů byly hlášeny převážně očekávané nežádoucí účinky, které již byly popsány v SPC
a odpovídají známému bezpečnostnímu profilu vakcín.
Informace proběhla i v hlavní zpravodajské relaci České
televize dne 24. 8. 2018 (https://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/1097181328-udalosti/218411000100824/obsah/639699-vedlejsi-ucinky-leku).

Milé kolegyně, milí kolegové,
obracíme se na Vás s výzvou o pomoc při snaze o obnovení indexace časopisu “Otorinolaryngologie a foniatrie”
v mezinárodních databázích Scopus, PubMed a vizí získání IF (impakt faktor). Indexace časopisu v mezinárodních
databázích zpřístupňuje informace v časopisu publikovaná široké škále potenciálních čtenářů a je dokladem odborné kvality časopisu.

Dále jsou zmíněny i ORL lékařům obecně známé Bendovy kapky. SÚKLem bylo na základě vzrůstajícího počtu hlášení podezření na nežádoucí účinky nebo závadu
v jakosti provedeno hodnocení tohoto magistraliter přípravku. Informace pro lékárníky, ale i pro lékaře, týkající
se správné preskripce, přípravy, výdeje a evidence s odkazem na legislativu jsou uvedeny na http://www.sukl.cz/
bendovy-nosni-kapky-sdeleni-sukl.

Pro splnění cíle prosíme publikující autory:
1) Citovat práce publikované v “Otorinolaryngologii a foniatrii” ve Vašich článcích zasílaných jak do jiných časopisů (zejména časopisů s impakt faktorem), tak i do “Otorinolaryngologie a foniatrie”
2) V časopise “Otorinolaryngologie a foniatrie” publikovat práce přehledové či původní v anglickém jazyce (bude
zařazována maximálně jedna práce v anglickém jazyce
do každého čísla).

Obecně je žádoucí, aby se po uvedení každého přípravku
do klinické praxe, ale i při předepisování dlouhodobě zavedeného léčiva, zdrojem informací o nežádoucích účincích léčiv stali zdravotničtí pracovníci: lékaři, lékárníci či
zdravotní sestry. Každý nahlášený nežádoucí účinek je

Jaromír Astl (šéfredaktor Otorinolaryngologie a foniatrie)
a výbor ČSORLCHHK ČLS JEP
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nezbytným doplňkem informací dostupných o léčivé látce. Každý zdravotnický pracovník má možnost, ale i povinnost do této mozaiky přispívat, a tím snižovat možná
rizika spojená s farmakoterapií, kterou používá u svých
pacientů. Pokud budete mít podezření na nežádoucí
účinek léčiva, využijte formulář http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Na webových stránkách SÚKL
(www.sukl.cz) je zveřejňována průběžně celá řada důležitých informací o bezpečnosti léčiv. Informace o nežádoucích účincích z České republiky se shromažďují a dále
zpracovávají na oddělení farmakovigilance SÚKL. Bližší
informace jsou k dispozici na stránkách http://www.sukl.
cz/leciva/farmakovigilance.

Hunterův syndrom neboli mukopolysacharidóza II (MPS
II) je závažná, progredující, dědičná porucha metabolismu ze skupiny lysosomálních střádavých chorob, která
postihuje zejména chlapce.
U těchto postižených pacientů dochází k hromadění GAG
v buňkách těla v důsledku nedostatečné funkce nebo
úplného chybění enzymu iduronát-2-sulfatázy (I2S). Hromadění ovlivňuje funkci některých buněk a orgánů v těle
a vede k celé řadě závažných příznaků. Obtíže nastávají obvykle po prvním roce života a pozvolna se zhoršují v kojeneckém věku, často se vyskytuje pupeční nebo
tříselná kýla a opakované záněty horních dýchacích cest
či otitidy, makrocefalie, faciální dysmorfie, hepatosplenomegalie, opožděný vývoj.

Zástupce ČSORLCHHK ČLS JEP v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP
Jan Kastner

Manifestace dalšího velkého množství klinických příznaků
postihující různé orgánové systémy je typickým znakem
dědičných poruch metabolismu. Právě kombinace nespecifických symptomů by měla vést k podezření na HS.

Centrum virtuální
demonstrace
anatomie a simulace
operačních postupů
v otorinolaryngologii
a chirurgii hlavy a krku

Projekt bude probíhat od 1. 10. 2018 do 1. 10. 2020.
Kde: FNM, FNHK, FN Plzeň, FNKV, VFN, Thomajerova nemocnice, nemocnice Pardubice, Ústí n Labem, České Budějovice, Brno – Masarykova universita
výbor ČSORLCHHK ČLS JEP

Ocenění videokymografie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Lékaři Hlasového a sluchového centra Praha, Medical
Healthcom s.r.o. (prim. MUDr. J. Vydrová se spolupracovníky), odborníci Ústavu teorie informace a automatizace
AV ČR v Praze (RNDr. B. Zitová, Ph.D. se spolupracovníky) a Laboratoře výzkumu hlasu katedry biofyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
(RNDr. Jan Švec, Ph.D. et Ph.D. se spolupracovníky) se
v uplynulém období 2015–2017 spojili za účelem řešení projektu TA04010877 pro Technologickou agenturu
ČR, který se zaměřil na využití metody videokymografie
pro diagnostiku poruch hlasu. Tato metoda byla poprvé
uvedena do klinické praxe doc. MUDr. F. Šramem, CSc.
na pracovišti Medical Healthcom, s.r.o. v Praze a od této
doby je na tomto pracovišti stabilně využívána pro diagnostiku poruch hlasu.

dovolujeme si Vám oznámit zřízení „Centra virtuální demonstrace anatomie a simulace operačních postupů
v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku“ při Klinice
ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK.
Za podpory Operačního programu Výzkum, vzdělání
a vývoj Evropských strukturálních a investičních fondů
je centrum vybaveno nejnovějším modelem virtuálního simulátoru VOXEL-MAN umožňujícím práci v oblasti
spánkové kosti, nosu, VDN a přilehlé baze lební. Přístup
je primárně umožněn lékařům v rámci specializačního
vzdělávání v ORL – stáže vlastního specializačního vzdělávání po ORL kmeni, dalším dle dostupné kapacity (kontakt monika.mikulasova@fnmotol.cz).
Jan Plzák

Projekt přinesl řadu výsledků, které posouvají možnosti
diagnostiky poruch hlasu. Jedním z dílčích cílů projektu
TAČR bylo zdokumentování klinického přínosu videokymografie
oproti
standardní
videostroboskopii.
105 pacientů bylo nejprve vyšetřeno stroboskopicky
a poté videokymograficky na pracovišti Hlasového centra
Praha. Ve 31 % případů videokymografie potvrdila
stroboskopickou diagnózu, ve 44 % případů diagnózu
zpřesnila, ve 20 % případů videokymografie vedla
k úpravě léčby a v 5% případů nebyla videokymografie
klinicky přínosná. V 68% případů videokymografické
vyšetření vedlo ke zlepšení jistoty diagnózy. Studie
konstatovala, že videokymografické vyšetření může
pomoci lékařům učinit důležitá diagnostická rozhodnutí
zejména v případech, kdy stroboskopie neposkytuje
jasnou diagnózu. Výsledky byly publikovány v roce 2017

Výzva odborným ORL,
dětským ambulancím
zdravotnických zařízení ČR
a soukromým ORL dětským
ambulancím k účasti
na projektu:
ORL příznaky u dětí s Hunterovým syndromem –
edukační projekt na podporu zlepšení diferenciální
diagnostiky.
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v časopise European Archives of Otorhinolaryngology [1]
a první autorka publikace, doktorandka dr. Švece
K.V. Phadke získala za tuto studii ocenění G.Oliveira Award
na 46. symposiu společnosti the Voice Foundation „Care
of the Professional Voice“ ve Filadelfii, USA za nejlepší
odborný poster [2].

www.galen.cz
https://www.e-kompas.cz/z6558-test-vetne-srozumitelnosti-v-hovorovem-sumu

Ocenění publikace
v časopise s nejvyšším
impakt faktorem za rok 2017

Hlavním výsledkem projektu TAČR bylo vyvinutí softwaru
pro obrazovou analýzu a kvantifikaci videokymografických
záznamů, jehož cílem je usnadnit a zpřesnit vizuální
hodnocení kmitání hlasivek [3]. Pilotní výsledky tohoto
výzkumu byly v letošním roce oceněny na 47. symposiu
Care of the Professional Voice společnosti the Voice
Foundation ve Philadelphii, kde za společný příspěvek
obdržel postdoktorand Dr. Švece na Katedře biofyziky
Přírodovědní fakulty UP Dr. Pravin Kumar Subbaraj dvě
ocenění „Hamdan International Presentation Award“
[4] a „Sataloff Young Investigator Award“ [5]. Jedná se
o mimořádný úspěch, neboť poprvé v historii tohoto
symposia se stalo, že tentýž autor obdržel dvě uvedené
ceny zároveň. Současné úspěchy české laryngologie
ocenil i Svaz pacientů ČR, od kterého obdržela prim.
MUDr. J. Vydrová za rok 2017 cenu Lékař roku [6].
Uvedená ocenění dokladují důležitost interdisciplinární
spolupráce v laryngologii a ukazují, že i v České republice
mohou vznikat výsledky, které mají mezinárodní ohlas
a dosah a posouvají možnosti laryngologie kupředu.

Purkyňův nadační fond ocenil publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2017 v kategorii chirurgické obory:

Druhé místo
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Fakultní nemocnice Ostrava

1. Phadke KV, Vydrová J, Domagalská R, Švec JG (2017) Evaluation of clinical value of
videokymography for diagnosis and treatment of voice disorders. Eur Arch Otorhinolaryngol 274: 3941-3949.
2. https://voicefoundation.org/annual-symposium/awards-recognizing-excellence/
gisele-oliveira-award/
3. Novozámský A, Sedlář J, Zita A, Šroubek F, Flusser J, Švec JG, Vydrová J, Zitová B
(2015) Image analysis of videokymographic data. In: IEEE International Conference on
Image Processing (ICIP) 27-30 Sept. 2015, Quebec City, QC, Canada. IEEE. pp. 78-82,
doi 10.1109/ICIP.2015.7350763.
4. Kumar SP, Phadke KV, Vydrová J, Novozámský A, Zita A, Zitová B, Švec JG (2018)
Evaluation of Sharpness of Lateral Peaks of the Vocal Fold Vibrations in High-Speed
Videokymographic Images https://voicefoundation.org/international-award-to-pravin-kumar-subbaraj-ph-d/
5. https://voicefoundation.org/sataloff-new-investigator-award/
6. http://www.lekarroku.cz/

Formánek M, Jančatová D, Komínek P,
Tomanová R, Zeleník K.
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
Impact factor: 3,923

Jan Švec, Jitka Vydrová

Test větné srozumitelnosti
v hovorovém šumu

Třetí místo
MUDr. Veronika Živicová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, Praha

Olga Dlouhá a Jan Vokřál

Živicová V, Lacina L, Mateu R, Smetana K Jr,
Kavková R, Drobná Krejčí E, Grim M, Kvasilová A,
Borský J, Strnad H, Hradilová M, Šáchová J,
Kolář M, Dvořánková B.
Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal
and child cleft lip and adult skin: Developmental
implications on reconstructive surgery
Int J Mol Med. 2017 Nov,40(5):1323–1334
Impact factor: 2,39

Možnost realizace nového audiologického vyšetření, které
dosud v české podobě chybělo. Obsahuje popis vzniku
a užití testu, normy a příklady
výsledků u pacientů s poruchami sluchu. Publikace vychází z 10letých zkušeností
s pacienty Foniatrické kliniky
1. LF UK a VFN. Provedení testu je možné ve 2 variantách ze
2 CD podle typu audiometrického přístroje. Použití testu
šumové řečové audiometrie
by mělo být součástí baterie testů každého ORL a foniatrického pracoviště, které je zaměřeno na audiologii
a na sluchovou protetiku.

Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP gratuluje autorským kolektivům.
Viktor Chrobok

4

3

Říjen
2018

ORL
zpravodaj

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

Zprávy z uplynulých
odborných akcí
Perfect beauty medicine
Prague – Rinoplastický
workshop Perfect Clinic 2018
26. května 2018, Praha
Dne 26. 5. 2018 se konal II. kurz estetické chirurgie a korektivní dermatologie v Praze pořádaný Centrem estetické
medicíny Perfect Clinic. Kurz byl rozdělen na dvě větve,
přičemž kurz plastické chirurgie byl zaměřen na problematiku rinoplastik. Hlavním hostem a přednášejícím byl
Prof. Pietro Palma MD, FACS, jeden z předních světových
odborníků na poli rinoplastik, mj. bývalý prezident Evropské akademie plastické chirurgie obličeje (EAFPS) a také
organizátor světově proslulého Milano Masterclass. Profesor Palma se věnoval prezentaci svých zkušeností zejména
s endonazálním přístupem („I am a real Insider, not Outsider“). Zmínil stěžejní roli nosního septa při korekci zevního
nosu, věnoval se chirurgii tvrdého i měkkého nosu a nosní špičky i revizním operacím, včetně přístupu k vlastním
korekcím. Během několika samostatných sdělení se snažil
účastníkům předat část ze své rhino-filozofie a přístupu
k nosům i vlastním pacientům. Volba hlavního hosta bohatě naplnila představy organizátorů i očekávání účastníků.

Zleva dr. Kastner, prof. Palma, dr. Kufa a primář Kaňa –
spolupráce mezi plastickou chirurgií a ORL při funkčněestetických operacích nosu www.perfectbeautymedicine.cz

Kurz IPVZ – Diagnostika
a léčba HPV asociovaných
onemocnění hrtanu a horních
cest dýchacích
1. června 2018, Praha
Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,
uspořádala dne 1. 6. 2018 kurz zaměřený na problematiku laryngeální papilomatózy. Pod vedením lektorů as.
MUDr. M. Zábrodského a as. MUDr. P. Lukeše, Ph.D. bylo
probráno teoretické pozadí onemocnění, etiologie, epidemiologie, imunologie nákazy. Dále byly diskutovány
aspekty současné diagnostiky, různé možnosti léčby chirurgické i adjuvantní, problematika vakcinace. Součástí
kurzu byly i dvě praktické ukázky ošetření pacientů s rekurentní respirační papilomatózou (CO2 laser, shaver).

Mezi dalšími přednášejícími byli také čeští lékaři MUDr. Roman Kufa a MUDr. Jan Kastner z Perfect Clinic, kteří se
ve svých sděleních zaměřili na spolupráci plastického
chirurga a ORL lékaře při funkčně-estetických operacích
nosu, a také primářka Kliniky plastické chirurgie FN Bulovka MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D., která se se věnovala
využití injekčních výplní při korekci nosních deformit. Kurz
estetické dermatologie zaměřený na anti-aging miniinvazivní zákroky vedla přední česká dermatoložka MUDr. Věra
Terzijská. Akce byla velmi dobrou příležitostí vzájemného
poznání a výměny zkušeností mezi plastickými chirurgy
a ORL specialisty, kteří se věnují rinoplastikám.

Toto zajímavé téma se sice týká pouze malého počtu nemocných, jejich léčba je ale velmi svízelná a je třeba se
snažit na všech úrovních o co nejlepší standard péče.
Proto si vážíme vždy každého účastníka, neboť naším cílem je vzdělávat sebe i ostatní pro dobro našich pacientů.
Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se
na další setkání.

Na letošní úspěšný ročník navazuje III. Kurz estetické chirurgie a korektivní dermatologie, který se bude konat 18. 5. 2019
v Praze v prostorách Perfect Clinic a jehož hlavním hostem
bude Prof. Enrico Robotti, jeden z předních světových plastických chirurgů, mj. organizátor světově proslulého Bergamo
Rhinoplasty. Specializuje se na otevřenou techniku rinoplastiky. Jeho přednášky budou zaměřeny nejen na možnosti řešení
deformit nosu, ale také na techniku provedení jednotlivých zákroků. Mezi přednášejícími budou opět čeští lékaři MUDr. Roman Kufa a MUDr. Jan Kastner, kteří se dlouhodobě věnují
a v praxi úspěšně aplikují spolupráci mezi plastickou chirurgií
a ORL na poli funkčně estetických operací nosu. Kurz estetické dermatologie bude zaměřený na anti-aging miniinvazivní
zákroky a hlavní přednášející bude MUDr. Věra Terzijská. Bližší
informace viz www.perfectbeautymedicine.cz Vzdělávací akce
bude pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK a ohodnocena
adekvátním počtem kreditů.

Za lektory
Michal Zábrodský

Joint meeting of the Czech
and Austrian Head and Neck
Cancer Cooperative Group
7.–8. června 2018, Znojmo
Plánování léčby pacientů s nádory hlavy a krku interdisciplinárními týmy bereme v současné době jako nezbytný
mechanismus zajištění optimálního diagnostického a léčebného postupu. Toto bylo jednou z hlavních myšlenek
v pozadí organizace setkání české, rakouské a slovenské

Za organizátory
Roman Kufa a Jan Kastner
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kooperativní skupiny ve Znojmě. Znojemský klášter Luka
poskytl účastníkům dostatečný prostor pro odbornou,
tak pro společenskou část setkání. Jak v oficiální pozvánce zmínili organizátoři kongresu, starobylé prostory kláštera byly skutečně důstojným prostředím pro konání podobné akce.

Foniatrické sekce ČS ORL CHHK: as. Černý z Foniatrické
kliniky VFN Praha, as. Dršata z ORL kliniky Hradec Králové
a doc. Lejska z AudioFon Centra Brno.
Kongres zahájil uvítací ceremonií v stavovském paláci
v centru Helsinek, doc. Ahmed Geneid – přednosta Foniatrického oddělení Univerzity Helsinki a zároveň prezident
kongresu a UEP. Následovaly 3 pracovní dny, vyplněné
přednáškami, roundtably, volnými sděleními a posterovými sekcemi. Těžištěm byla problematika poruch řeči, polykání, vokologie a pedaudiologie, méně byla zastoupena
vlastní audiologie, což souvisí s celkově se měnícím vývojem evropské a světové foniatrie. Kolegové Černý a Dršata přispěli aktivní účastí (celkem 5 sdělení), doc. Lejska
se věnoval především organizačním aspektům kongresu
s ohledem na připravovaný UEP kongres za 4 roky v Praze. Celkově byl UEP kongres 2018 velmi úspěšný. Vynikajícím výsledkem přípravného týmu byla účast přes 400
účastníků z 50 zemí (více než kdy předtím). Odborně byl
kongres na mezinárodní úrovni – byly zastoupeny všechny oblasti foniatrie (řeč a hlas, méně sluch a polykání), pro
keynote lectures a předsedy roundtablů byli získáni renomovaní speakři a kvalifikovaní předsedové. Organizačně
kongres proběhl bez problémů a bylo velmi dobře postaráno i o sociální program. Foniatrie se tak ukázala jako
pevně ukotvený obor v Evropě (foniatrická oddělení jsou
mj. zastoupena na všech významných evropských pracovištích). UEP směřuje dále k získání statutu mezinárodní
organizace a příští UEP kongres v r. 2020 se bude konat
v Asii (Antalya, Turecko).

Program kongresu byl rozložen do dvou dnů a šesti sekcí
sestavených z panelů vyzvaných přednášek zaměřených
na specifickou onkologickou problematiku a z volných
sdělení, poskytující prostor zvláště mladším účastníkům
sympozia k prezentaci zajímavých výsledků výzkumu.
Panely byly zaměřeny na aktuální diagnostické a terapeutické možnosti u nádorů hlavy a krku, vliv HPV infekce
na onkologické výsledky, deeskelace onkologické léčby.
Probrána byla i mnohá další témata.
Obohacující byla i skupina přednášek věnovaná prezentaci výsledků výzkumných projektů a témat postgraduálních studentů týkající se onkologické problematiky. Mnohé preklinické a klinické studie ukázaly na možné cesty
budoucí diagnostiky či terapie. Blok přednášek byl velmi
dobře moderován (Koucký, ČR a Pondorfer, Rakousko)
zástupci přednášejících.
Sympozium probíhalo ve velmi přátelské atmosféře, která podněcovala nejen diskuzi nad jednotlivými sděleními,
ale doufejme přispěje i k rozšíření spolupráce na výzkumu a léčbě onkologických pacientů mezi odborníky ze
zúčastněných zemí a center. Organizátoři se shodli na záměru pokračovat v podobné aktivitě i v příštích letech,
jednoznačná podpora zazněla i od zástupců národních
kooperativních skupin pořádajících zemí (Klozar, Thurnher, Štefanička).

Pro českou ORL a foniatrickou společnost je důležité, že
na společném shromáždění bylo schváleno pořádání UEP
kongresu v roce 2022 v Praze. Přípravný výbor pracuje již
nyní a vyzýváme všechny kolegy z publikačně činorodých
pracovišť o přípravu na aktivní účast. Pro všechny české
a slovenské foniatry a ORL lékaře, pracující s foniatrickou
problematikou (hlas, sluch, řeč a polykání) bude UEP kongres 2022 v Praze mimořádnou příležitostí získat nové
informace o hlasu, sluchu, řeči a polykání z celého světa,
za nejpříznivějších cenových i geografických podmínek.

Za organizátory
Michal Zábrodský

Jakub Dršata

29. kongres Unie
Evropských Foniatrů
(Union of the European
Phoniatricians; UEP)
13.–16. června 2018, Helsinky
Zúčastnění foniatři na UEP kongresu (zleva: Dršata,
Lejska, Černý)

Ve dnech 13.–16. června 2018 proběhl v Helsinkách (Finsko) 29. kongres Unie Evropských Foniatrů (UEP). Účastníky z české foniatrické společnosti byli členové Výboru
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Česká ORL akademie

Pozvánky na schůze
a odborné akce

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

Slámův ORL den
5. října 2018, Hotel & Restaurant Větruše, Ústí n. Labem
http://www.kzcr.eu/konference/orl2018/

ČESKÁ
ORL AKADEMIE

V pátek 5. října 2018 se na zámečku Větruše v Ústí nad Labem uskuteční 25. odborná regionální konference Slámův
ORL den, který pořádá Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. Začátek konference je v 9:00 h,
registrace účastníků začíná v 8:00 h. Odbornými garanty
konference jsou MUDr. Karel Sláma a prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA.

12.–13. 10. 2018
Hotel Galant, Mikulov
www.orlakademie.cz

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

Záštitu nad akcí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje a Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské
zdravotní, a.s. Těšit se můžete na zajímavé přednášky
a diskuze na daná témata a výměnu jistě bohatých zkušeností, stejně tak jako na příjemné prostředí historického
zámečku Větruše s panoramatickým výhledem na město
Ústí a řeku Labe. Součástí programu je i společenský program s módní přehlídkou a živou hudbou, na který Vás tímto srdečně zveme.

18. říjen 2018, Hradec Králové

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

Více informací naleznete na:
http://www.kzcr.eu/konference/orl2018/
Přihlášky zasílejte prosím elektronicky:
http://www.kzcr.eu/konference/orl2018/prihlasky.aspx

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

Termín: 18. říjen 2018 15.00 – 17.30 h
Místo konání: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Velká posluchárna na Onkologickém pavilonu, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
budova OKH č. 23, 2. poschodí, místnost č. 2.430

Konference je zařazena do kreditního systému dle platné
legislativy pro lékaře.

Program:

J. Dvořák, M. Wagner: Přínosy sdílení dat pro ORL, firemní prezentace Zdravel

Těšíme se na setkání.

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě
karcinomů hrtanu T3-4 od …“

L. Školoudík, M. Černý, K. Pokorný: … ORL lékaře na ambulanci
V. Chrobok, P. Kordač, J. Růžička: … TNM klasifikace
J. Dědková, J. Kopřiva: … rentgenologa
J. Laco, A. Ryška: … patologa
J. Vodička, K. Pokorný, M. Kotulek.: … pacienta
P. Čelakovský, J. Mejzlík, J. Vodička: … ORL lékaře chirurga
M. Vošmik, M. Hodek: … onkologa
S. Filip: … paliativní péče
M. Černý, J. Šatanková, J. Dědková, D. Stránská, J. Hofmanová:
… polykacího týmu
E. Vaňásková, I. Vařeka: … rehabilitačního lékaře
Dršata J., Zaplatílková D., Kocábková E., Krtičková J., Mejzlík J.: … rehabilitace hlasu
V. Chrobok, P. Čelakovský: Kazuistiky, panelová diskuse

Karel Sláma



Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
a
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku,
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
Vás zve na 25. odbornou regionální konferenci

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší
Partneři semináře: Radix, Žemlička
Viktor Chrobok
Pavel Komínek
předseda
vědecký sekretář
Petr Čelakovský, Jan Vodička
organizátoři

SLÁMŮV ORL DEN
pod záštitou
Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje a
Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.

pátek 5. října 2018

Viktor Chrobok

MÍSTO KONÁNÍ:
Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

ODBORNÍ GARANTI:

5. kurz Plastiky boltců

MUDr. Karel Sláma,
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: slama@kzcr.eu

25.–26. října 2018, Svitavy
http://svitavy.nempk.cz/

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA,
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
e-mail: jan.betka@fnmotol.cz


www.kzcr.eu/konference/ORL2018
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
tel. 477114146, Ing. Lenka Kocmanová Taussigová
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

Přihlášky: libor.sychra@nempk.cz

7

3

ORL
zpravodaj

Říjen
2018

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

24. Beskydský ORL den

ORL Vincentka Fórum 2018

2.–3. listopadu 2018, Ostravice – Sepetná
http://www.bos-congress.cz/orlb2018

8. listopadu 2018, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum

Téma: Akutní stavy v ORL, první pomoc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážení přátelé,

v návaznosti na dosud proběhlých 15 ročníků ORL Fora
s hlavním partnerem firmou GSK a dvou ročníků ORL
Vincentka Fora 2016–2017 si Vás dovolujeme pozvat
na tuto tradiční akci 8. listopadu 2018.

dovolte, abych Vás pozval na tradiční pracovní setkání
v Beskydech, které bude věnováno problematice první
pomoci a akutním stavům v otorinolaryngologii.
Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Letošní ročník bude opět odpolední akcí. Místo konání
doznalo změny a poprvé se setkáme v Konferenční centrum City v Praze. K účasti na akci je nutné se předem
přihlásit – viz webové stránky.

Pozvánka na odborný seminář

Těšíme se na Vaši účast

3. listopadu 2018, Praha

za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák

Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
a Sekce pro foniatrii a audiologii ČSORLCHHK ČLS JEP Vás zve
na odborný seminář, který se bude
konat v sobotu 3. listopadu 2018
v 10 hodin v posluchárně Foniatrické kliniky, Žitná 24, Praha 2.

58. Otologický den
6. prosince 2018, Hotel & Restaurant Větruše,
Ústí nad Labem
http://www.kzcr.eu/konference/otologie2018

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu
č. 16 ČLK; je registrovaná pod č. 0003/50553/18 a ohodnocena kredity.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. Vás zve na odbornou
konferenci

58. OTOLOGICKÝ DEN

Program: Odborné informace z kongresů
(foniatrického, audiologického a logopedického)
O. Dlouhá: HeAL 2018 (Hearing Across the Lifespan)
L. Černý: 29th Congress of UEP, Helsinky
J. Mrkvičková: 3. klinicko-logopedické sympozium Praha
(Diagnostika a léčba vývojové dyspraxie)

čtvrtek 6. prosince 2018, zámeček Větruše v Ústí nad Labem,
od 9:00 h (registrace od 8:00 h)
Konference je zařazena jako oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Hlavním tématem konference jsou kochleární implantáty a
novinky v otologii.
Odborní garanti:
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., e-mail: karel.slama@kzcr.eu
MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, e-mail: jiri.skrivan@lfmotol.cuni.cz

Olga Dlouhá
přednostka foniatrické kliniky

Účastnické poplatky:
•
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
•
Registrační poplatek bezhotovostní (platba do 31.10.2018): 600 Kč – platba bankovním
převodem, číslo účtu pro platbu: 216686400/0300, VS: 116000151, poznámka pro
příjemce: jméno + příjmení účastníka/ů
•
Registrační poplatek na místě: 900 Kč – platba při registraci na místě v hotovosti nebo
platební kartou.

Libor Černý
člen výboru sekce

Uvedené ceny jsou vč. DPH a zahrnují občerstvení po celou dobu konání konference.
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře. Nelékařským
pracovníkům bude vydáno potvrzení o účasti.
Pořadatel konference:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s., Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu

31. mezinárodní kurz endoskopické
endonazální chirurgie

www.kzcr.eu/konference/otologie2018

6.–9. listopadu 2018, Praha
www.fesskurz.cz

Karel Sláma

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Temporal bone course – Prague 2019

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).

21.–24. ledna 2019, Praha
http://temporalbonecourse.cz/
Vážení kolegové,
dovolte, abych vás pozval na
Temporal bone course – Prague
2019, který se koná 21.–24. ledna
2019 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN v Motole.

Za organizátory
Jan Plzák
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Členství – staňte se členy

Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek,
živých přenosů z operačních sálů, disekce spánkové kosti
a implantací na modelech.

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

Akce bude probíhat v angličtině, za účasti dvou významných zahraničních hostů, prof. Ronalda Penningse z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neila Donnellyho
z Cambridge University.

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.

Podrobné informace a přihlášení je možné na:
http://temporalbonecourse.cz/
Těšíme se na vaši účast

Bližší informace najdete na webových stránkách
www.otorinolaryngologie.cz.

Za organizátory
Jan Bouček

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

Workshop – chirurgie nosu a PND
(live surgery)
8.–9. dubna 2019, Ostrava
www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás pozval k účasti na mezinárodním
workshopu chirurgie nosu. Kromě praktických přednášek, živých přenosů z operačních sálů bude značný prostor věnován diskuzím ke kontroverzním i méně kontroverzním tématům.

Sociální sítě

Workshopu se zúčastní významní zahraniční i domácí
přednášející.

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.

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

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

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

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

Organizační sekretariát

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

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

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

Zveřejňovaní fotografií se řídí pravidly uvedenými
na webových stránkách ORL.

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

9

3

Říjen
2018

ORL
zpravodaj

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.

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