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Laudace profesoru  
Janu Betkovi

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., 
FCMA (*12. 1. 1949 v Praze) z Kli-
niky otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole 
oslavil významné životní jubileum. 

Přejeme mu jménem svým i jménem 
české otorinolaryngologické obce 
hodně zdraví, radosti a spokojenosti 
v pracovním i osobním životě. 

Jan Plzák, Viktor Chrobok

Na webových stránkách si můžete přečíst celý text lauda-
tia panu Prof. Bektovi. 

Mezioborové stanovisko 
k pooperační péči 
po tonzilotomii nebo 
tonzilektomii u dospělých 
a dětských pacientů
Společný dokument tří odborných společností doporuču-
je všem pracovištím provádějícím TT nebo TE vznik samo-
statného konkrétního řízeného dokumentu

Dokument ke stažení zde 

Screening sluchu
Nové informace o screeningu sluchu novorozenců a dětí 
ve věku 5 let, včetně Metodického pokynu a seznamu 
ORL pracovišť, která provádí audiometrické vyšetření, 
jsou uvedeny na:
http://www.otorinolaryngologie.cz/screening-sluchu

Zprávy z lékové komise  
ČLS JEP
Zpráva z Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS 
JEP, které se týkají ORL odbornosti.

1) informace ohledně dostupnosti a (snad současně 
i brzkého) zajištění úhrady injekčních dlouhodobě půso-
bících penicilinů

2) informace týkající se doporučení Výboru pro humánní 
léčivé přípravky při Evropské agentuře pro léčivé příprav-
ky ohledně omezení používání fluorochinolonů

ad 1) Dlouhodobě působící peniciliny jsou antibioti-
ka, která jsou potřebná především pro léčení akutních či 
chronických tonzilitid nebo jiných infekcí měkkých tká-
ní způsobených bakteriemi z rodu Streptococcus, kte-
rá vyžadují dlouhodobou často několika měsíční léčbu. 
V České republice je však již od roku 2013 nedostatek 
injekčních depotních forem penicilinů. Vhodné formy 
penicilinů nejsou v České republice registrovány a pro 
pacienty je obtížné potřebný přípravek v lékárně získat. 
V současné době jsou dva přípravky (Lentocilin a Benze-
tacil) dováženy na trh v České republice na tzv. specifický 
léčebný program. Chybí však zatím úhrada ze zdravotní-
ho pojištění. Pacient nyní musí o úhradu v mimořádném 
režimu složitě žádat svou zdravotní pojišťovnu, nebo si 
musí přípravek v plné výši sám uhradit. V lednu se však 
Svazu zdravotních pojišťoven České republiky podařilo 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

vítejte v novém kalendářním roce 2019, do kterého vám přeji pevné zdraví, radost a úspěchy ve vaší práci. Násle-
dující sdělení demonstrují aktivní činnost výboru v minulém roce. Těším se na spolupráci a setkání s vámi v celém 
letošním roce.

Viktor Chrobok

1

Sdělení

http://www.otorinolaryngologie.cz/novinky/laudace-profesoru-janu-betkovi-292
http://www.otorinolaryngologie.cz/novinky/laudace-profesoru-janu-betkovi-292
http://www.otorinolaryngologie.cz/novinky/mezioborove-stanovisko-k-pooperacni-peci-po-tonzilotomii-nebo-tonzilektomii-u-dospelych-a-detskych-pacientu-288
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s dovozci obou přípravků uzavřít dohodu o ceně tak, aby 
injekčním penicilinům mohla být Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv stanovena úhrada ze zdravotního pojiště-
ní. Očekává se, že úhrada bude stanovena do 3 měsíců, 
což znamená, že k 1. květnu 2019 by mohly být dováže-
né injekční peniciliny plně dostupné a hrazené ze zdra-
votního pojištění.

ad 2) SÚKL na základě doporučení Výboru pro humánní 
léčivé přípravky (CHMP) při Evropské agentuře pro léčivé 
přípravky (EMA) doporučují omezení používání fluoro-
chinolonů, neboť EMA přezkoumala a potvrdila možné 
závažné, invalidizující a potenciálně trvalé nežádou-
cí účinky chinolonových a fluorochinolonových antibio-
tik podávaných celkově (ústy, injekčně) nebo inhalačně. 
Fluorochinolony mají být používány se zvláštní opatr-
ností u starších osob, pacientů s onemocněním ledvin, 
po transplantaci orgánů a u pacientů užívajících kortiko-
steroidy, protože tito pacienti mají vyšší riziko poškoze-
ní šlach. Takové nežádoucí účinky byly hlášeny jen velmi 
vzácně, jejich skutečný výskyt ale není znám.

Mezi závažné nežádoucí účinky patří zánět či ruptura šla-
chy, artralgie, bolest končetin, porucha chůze, neuropatie 
projevující se parestézií, deprese, výrazná únava, poru-
chy spánku a poškození sluchu, zraku, chuti a čichu.

Fluorochinolony však nadále zůstávají důležitými antibio-
tiky pro léčbu závažných infekcí, jako je např. pyelonefri-
tida či komplikované močové infekce, akutní bakteriální 
prostatitida, komunitní pneumonie, tuberkulóza, kompli-
kované infekce kůže a podkoží, kostí a kloubů, závažné 
gastrointestinální či intraabdominální infekce, infekce 
u imunokompromitovaných pacientů.

Do přehodnocení byly zahrnuty následující léčivé látky: 
ciprofloxacin, levofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, 
norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin, rufloxa-
cin, flumequin, cinoxacin, kyselina nalidixová a kyselina 
pipemidová. Přípravků používaných lokálně přímo 
na kůži, oči nebo uší se ale toto přehodnocení netýká.

Blíže viz: 
http://www.sukl.cz/fluorochinolonova-antibiotika-omeze-
ni-pouzivani-potvrzeno?highlightWords=fluorochinolony

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

Shrnutí změn specializačního 
vzdělávání v ORL a chirurgii 
hlavy a krku
Novela zákona č. 95/2004 Sb. účinná od 1. července 
2017 (ve znění zákona č. 67/2017 Sb.) upravuje podmín-
ky pro lékaře zařazené do specializačního oboru ORL 
a chirurgie hlavy a krku po 1. červenci 2017.

9. října, respektive 21. prosince 2018, byly zveřejněny 
obsah kmene a Vzdělávací program vlastního specializo-
vaného výcviku.

Shrnutí změn:
1) Délka kmene je prodloužena na minimálně 2,5 roku, 
struktura vzdělávání je bez výrazné změny. Kmen je nově 
zakončen ústní zkouškou.

2) Délka vlastního specializovaného výcviku je zkrácena 
na minimálně 2,5 roku (celková délka specializačního 
vzdělávání, t.j. kmen + vlastní specializovaný výcvik je 
beze změny – minimálně 5 let). Struktura vzdělávání je 
bez výrazné změny, nově povinně zaveden kurz „Novinky 
v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku“, který odpo-
vídá účasti na České ORL akademii.

Podrobněji viz www.otorinolaryngologie.cz/atestace
 
Jan Plzák

Nové registrační listy  
v roce 2019
• Endoskopie s úzkopásmovým zobrazením 

v otorinolaryngologii (71139)
• Videokymografické vyšetření kmitavého pohybu 

hlasivek (71135)
• Individuální nastavení digitálního sluchadla a jeho 

výdej (72114)
• Screeningové vyšetření sluchu u dětí ve věku 5 let 

(71112)

Hunterův syndrom 
V lednu 2019 bylo spuštěno nové vzdělávací akreditova-
né edukační video Doc. Magnera o Hunterově syndromu. 

Cílem přednášky je přiblížit jednu dědičnou metatabolic-
kou poruchu ze skupiny lysosomálních střádavých one-
mocnění, s názvem mukopolysacharidóza II. typu, nebo 
také Hunterův syndrom. 

Více informací o kurzu včetně přihlášky zde

Mukopolysacharidóza typ II 
HUNTERŮV SYNDROM

Absolvujte
akreditovaný kurz
www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/mukopolysacharidoza-
typ-ii-hunteruv-syndrom-106601

Doc. MUDr. Martin MAGNER, PhD. KLINIKA DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO 
LÉKAŘSTVÍ VFN – PRAHA

http://www.sukl.cz/fluorochinolonova-antibiotika-omezeni-pouzivani-potvrzeno?highlightWords=fluorochinolony
http://www.sukl.cz/fluorochinolonova-antibiotika-omezeni-pouzivani-potvrzeno?highlightWords=fluorochinolony
https://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/mukopolysacharidoza-typ-ii-hunteruv-syndrom-106601
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Kutvirtova cena 2018 – 
podmínky soutěže
Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP o nejlepší publikaci

Kategorie
• publikace v časopisech – první autor do 35 let  

(v době publikování práce)
• publikace v časopisech – první autor nad 35 let 

(v době publikování práce)
• monografie

Publikace, které je možné přihlásit
• původní práce publikované v domácích i zahraničních 

časopisech v r. 2018
• monografie publikované v r. 2018

Podmínky pro přihlášení do soutěže
• první autor práce nebo korespondující autor musí být 

členem ČSORLCHHK ČLS JEP
• navrhovatelé zašlou přihlášené práce v elektronické 

verzi (PDF) na e-mailovou adresu vědeckého 
sekretáře společnosti (pavel.kominek@fno.cz) 
s průvodními informacemi, do jaké kategorie je práce 
přihlášena, u časopisů i s uvedením IF

Termín podání přihlášek (uzávěrka)
30. duben 2019 (práce doručené po tomto termínu ne-
budou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen
Bude upřesněno
 
První autoři všech přihlášených prací, kteří nezískají Kut-
virtovu cenu ORL společnosti, se stanou laureáty ceny 
(přehled těchto prací bude zveřejněn na www stránkách 
společnosti a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie)

Cena časopisu 
Otorinolaryngologie 
a foniatrie 2018 – podmínky 
soutěže
Kategorie
• původní práce
• kazuistika

Práce do soutěže o nejlepší publikaci v časopise Otorino-
laryngologie a foniatrie (Prague) není třeba autory přihla-
šovat, do hodnocení budou automaticky zařazeny všech-
ny původní práce a kazuistiky publikované v roce 2018.
 
Vyhlášení cen
Bude upřesněno

Pavel Komínek
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP

Podpora mladých ORL lékařů 
k aktivní účasti v roce 2019
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP každoročně podporuje vzdělávání a účast 
na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé 
ORL lékaře do 35 let. Výše podpory, seznam akcí a pod-
mínky žádosti naleznete na webových stránkách www.
otorinolaryngologie.cz v rubice odborné akce. 

Screening sluchových vad, 
péče o nedoslýchavé  
(10. setkání)
4. prosince 2018, Ostrava
 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava uspo-
řádala již podesáté nadregionální mezioborový seminář 
věnovaný problematice screeningu sluchu a péče o ne-
doslýchavé. 

Odborná část byla tentokrát věnována genetickým pod-
míněným sluchovým vadám (MUDr. Pourová, MUDr. Zeli-
nová) a přehledu výsledků kochleárních implantací ve FN 
Ostrava.

Seminář je každoročním poděkováním všem, kteří se po-
dílejí na organizaci screeningu novorozenců a péči o ne-
doslýchavé v celém regionu i mimo něj.

K slavnostní vánoční atmosféře přispělo i vystoupení ne-
slyšících/nedoslýchavých dětí „Tiché zpívání“ a vystoupe-
ní studentů ostravských hudebních škol.
 
Pavel Komínek

Tiché zpívání – vystoupení dětí se sluchovou vadou

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí

http://www.otorinolaryngologie.cz
http://www.otorinolaryngologie.cz


ORL 
zpravodaj1 Březen

2019
Informace pro členy České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

4

Workshop – benigní 
paroxysmální vertigo
18. ledna 2019, Ostrava

Dne 18. ledna 2019 se konal v Centru pro poruchy sluchu 
a rovnováhy v Ostravě ve spolupráci s Lékařskou fakul-
tou Ostravské univerzity, Nemocnicí v Havířově a firmou 
Otometrics divize NATUS workshop věnovaný benignímu 
paroxysmálnímu vertigu. Jednalo se o multioborové se-
tkání neurologů, otorinolaryngologů, lékařů rehabilitace, 
fyzioterapeutů. Lektoři poutavě nejprve zopakovali ana-
tomii a funkci rovnovážného systému a pak se věnovali 
příčinám BPPV. V další části lektoři seznámili účastníky 
s klinickým vyšetřením a moderními vyšetřovacími meto-
dami, s repozičními manévry při BPPV. Důraz byl kladen 
také na správnou edukaci pacientů. To vše měli účastní-
ci v rámci worshopu možnost vidět na názorných video 
ukázkách a také si v rámci praktické části procvičit mezi 
sebou. 

Eva Mrázková

Temporal Bone Course 
Prague 2019
21.–24. ledna 2019, Praha 

Ve dnech 21. až 24. ledna 2019 se na Klinice ORL a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Moto-
le uskutečnil TEMPORAL BONE COURSE PRAGUE 2019. 
Pozvání přijali dva zahraniční hosti, prof. Ronald Pennings 
z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neil Donnelly 
z Cambridge University.

Program kurzu byl organizován obdobně jako v minu-
lých letech, kdy se osvědčila dopolední teoretické náplň 

v podobě přednášek a navazující odpolední disekční čás-
tí, která probíhala každé odpoledne. Účastníci tak měli 
dostatek času na zvládnutí praktické anatomie spánkové 
kosti, od základních kroků až po labyrintektomii či transo-
tický přistup do hrotu pyramidy.

Z pořádajícího pracoviště přednášeli prim. Jan Kluh, as. 
Zdeněk Fík a doc. Jan Bouček. Dalším ze zvaných hostů 
byli as. Jiří Lisý z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK 
a FN Motol.

Dopoledne posledního dne kurzu bylo věnováno nácviku 
implantace kochleárního implantátu na modelu a implan-
taci Baha systému.

Na kurz se přihlásilo 11 aktivních účastníků, z České re-
publiky, Německa, Polska, Rumunska, Malty a Velké Bri-
tánie.

Temporal Bone Course Prague 2019 byl účastníky hod-
nocen pozitivně, jak z hlediska odborného, tak i spole-
čenského.

V termínu 20.–23. ledna 2020 se těšíme na shledá-
ní na půdě Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK 
a FNM v rámci dalšího ročníku. Informace a přihlašovací 
formulář můžete nalézt na: http://temporalbonecourse.cz.
 
Za organizátory
Jan Bouček
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
1. LF UK, FN v Motole

about:blank
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Kurz Závratě – diagnostika a léčba
6.–7. března 2019, Ostrava

Ve dnech 6.–7. března 2019 se bude konat kurz Závratě – 
diagnostika a léčba. Kurz vznikl ve spolupráci Centra pro 
poruchy sluchu a rovnováhy v Ostravě, Kliniky ORL a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Praha Motol a Odděle-
ním ORL a chirurgie hlavy a krku NsP v Havířově. Cílem 
kurzu je zopakování a osvojení si teoretických znalostí 
a nácvik praktických dovedností s využitím nejmoderněj-
ších vyšetřovacích metod v otoneurologii. Počet účast-
níků je limitován. Registraci a další informace lze získat 
mailem: info@versis.cz

Sanační a rekonstrukční chirurgie 
středního ucha – XIII. ročník
21.–22. března 2019, Svitavy
http://svitavy.nempk.cz/
 
Srdečně Vás zveme na letošní ročník kurzu Sanační 
a rekonstrukční chirurgie středního ucha, který se koná  
21.–22. března 2019 ve Svitavské nemocnici. Je připra-
veno 5 operací v přímém přenosu formou videokonferen-
ce, přednášky na téma chronický středoušní zánět. 

Kontakt: 
Tel.: 461 569 345
E-mail: libor.sychra@nempk.cz 
Pozvánka ke stažení zde. Program ke stažení zde. 
Návratka ke stažení zde.

Libor Sychra
oddělení ORLCHHK
Svitavská nemocnice

Střešovické jaro 2019
28. března 2019, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Více informací naleznete zde 

Workshop – chirurgie nosu a PND 
(live surgery)
8.–9. dubna 2019, Ostrava
https://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirur-
gie-hlavy-a-krku/odborne-seminare

Vážení přátelé,
 
dovolte, abych Vás pozval k účasti na mezinárodním 
workshopu chirurgie nosu. Kromě praktických před-
nášek, živých přenosů z operačních sálů bude značný 
prostor věnován diskuzím ke kontroverzním i méně kon-
troverzním tématům. Workshopu se zúčastní významní 
zahraniční i domácí přednášející.
 
Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Akutní stavy v otologii v ambulantní 
i klinické praxi
12.–13. duben 2019, Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz

Milé kolegyně, vážení kolegové

byla spuštěna on line registrace na webových stránkách 
http://sympozium.orlfnhk.cz na 9. mezioborové sympozi-
um Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL 
stavů v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v oto-
logii. Sympozium se koná v učebně Psychiatrické kliniky, 
Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Těším se na setkání v Hradci Králové
Viktor Chrobok

III. česko – slovenský  
rinologický kongres
25.–26. dubna 2019, Clarion Congress Hotel  
České Budějovice
www.orldny2019.cz 

Moderní pohled na léčbu chronické rinosinusitidy (kula-
tý stůl) Jak řeší rinolog úskalí septorinoplastik? Dětská 
rinologie – jsou rozdíly ve srovnání s dospělou? Nádory 
paranazálních dutin, baze lební… přístup rinologa (kulatý 
stůl). Mezinárodní kongres se koná za účasti předních od-
borníků, kteří formou přednášek, diskuzí, kulatých stolů 
budou diskutovat současné pohledy na rinologickou pro-
blematiku. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského 
předpisu ČLK č. 16. a bude ohodnocena kredity.
Na Vaši účast se těší

Lubor Mrzena
primář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku  
Nemocnice České Budějovice a.s.

Milan Svoboda
vedoucí rinologické sekce ČSORLCHHK ČLS JEP 
s kolektivem Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku  
Nemocnice České Budějovice a.s.

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

mailto:info@versis.cz
http://svitavy.nempk.cz/
mailto:libor.sychra@nempk.cz
https://drive.google.com/open?id=1Hsotar8TK61fRuX43q0wIl--3jtcv2iK
https://drive.google.com/open?id=1oDD6V_5fd59VzTsgc6boDcgqgeAgEkfP
https://drive.google.com/open?id=1949hiTOqAnklE8meCUjUzcO7PM4GIfGj
http://www.otorinolaryngologie.cz/dokumenty/Stresovice_2019.pdf
https://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
https://www.fno.cz/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/odborne-seminare
http://www.orldny2019.cz
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Medziodborové sympózium Dvanásť 
hlavových nervov 2019
26.–27. dubna 2019, Píšťany, Slovensko 
https://sympoziumvadeli.sk/uvod/

Vážené kolegyne a kolegovia, 

Dovoľujeme si Vás pozvať na medziodborové sympózium 
Dvanásť hlavových nervov 2019, ktoré sa uskutoční 26. 
a 27. dubna 2019 v Adeli Medical Centre v Piešťanoch. 
 
Ide o tradičné podujatie, tentoraz s témou, ktorá pokrýva 
množstvo klinických scenárov, ktoré riešime u našich pa-
cientov (porucha sluchu a rovnováhy, paréza tvárového 
nervu, oslabený čuch, bolestivosť tváre, porucha hlasu 
a prehĺtania). Je pre Vás pripravených množstvo predná-
šok v piatich blokoch počas dvoch dní, prezentovaných 
expertami v danej oblasti. Tak ako každý rok, sobotné do-
poludnie bude patriť pracovným staniciam, kde je možné 
prakticky si vyskúšať viacero diagnostických či terapeu-
tických zručností. 
 
Viac informácií na https://sympoziumvadeli.sk/uvod/
 
Srdečne Vás pozývame do Piešťan! 
Adelaida Fábianová
Miroslav Tedla

19. setkání Severoněmecké 
společnosti otorinolaryngologie 
a cervikofaciální chirurgie
3.–4. května 2019, Stralsund
www.ndg-hno.de 

Profesor Carsten Bödecker, přednosta ORL kliniky 
ve Stralsundu, zve české ORL kolegyně a kolegy k účas-
ti na 19. kongresu Severoněmecké společnosti otorino-
laryngologie a cervikofaciální chirurgie, který se koná 
ve dnech 3.–4. května 2019 ve městě Stralsund. Účast-
níci z České republiky mají zvýhodněné podmínky regis-
trace, podobně jako členové severoněmecké odborné 
společnosti.
Jednacím jazykem je němčina. Termínem pro přihláše-
ní odborných sdělení včetně posterů je 8. březen 2019. 
Zvýhodněné podmínky registrace platí při přihlášení 
do 5. dubna 2019.

Vysoká odborná úroveň se zajímavými tématy (chirur-
gie středního ucha a implantovatelné sluchové pomůc-
ky, spánková medicína, sialendoskopie, paragangliomy,  
tinnitus, HPV a karcinom orofaryngu) s účastí odborníků 
z celého Německa (Prof. Hörmann/Mannheim-Heidel-
berg, Prof. Laszig/Freiburg, Prof. Zahnert/Drážďany a dal-
ší), povětšinou příjemné květnové počasí na březích Baltu 
v blízkosti ostrova Rujána, stejně jako historický ráz han-
zovního města Stralsund i místo konání v areálu pivovaru 
Störtebeker by měly přispět k neopakovatelné atmosfé-
ře, příjemným zážitkům, setkáním a výměně zkušeností 
s kolegy nejenom ze severu Německa. 

Bližší informace naleznete na www.ndg-hno.de či v přilo-
žené pozvánce zde.

Hinweise Abstracts

03. & 04. Mai 2019

EINLADUNG

Tagungsort:
Störtebeker Braumanufaktur
Greifswalder Chaussee 84-85
18439 Stralsund
Parkflächen begrenzt!

Veranstalter:
Norddeutsche Gesellschaft für
Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie

Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. med. Carsten Christof Bödeker
Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie
Helios Hanseklinikum Stralsund GmbH
Große Parower Straße 47-53, 18435 Stralsund
Sekretariat: Gabriele Lau, Telefon: +49 38 31 35-2400
hno.stralsund@helios-gesundheit.de

Organisation:
ProFile Elke Hähle
Markstraße 9
03046 Cottbus
Telefon: +49 171 53 10 083
E-Mail: elke@profile-pragentur.de

Anmeldung/ Gebühren befinden sich auf der Rückseite
des Anschreibens - bitte per Fax/ Mail

Abendveranstaltung am 03. Mai: im TARTARUGA des
Deutschen Meeresmuseum Stralsund 45 €/ Person
Enthält: Schildkrötenfütterung, Begrüßungssekt, Buffet
Zugang auf der Rückseite des Museums - Katharinenberg
bis 19:45 Uhr, bei späterem Kommen Tel. 0173-5881024

Rahmenprogramm: Brauereiführung mit Verkostung,
03. Mai 17:30 Uhr + 04. Mai 15:00 Uhr 14,00 €/ Pers.

Anmeldung für beides bis 05. April 2019 erbeten.

Einsendeschluss für Vortrags- und 
Poster-Anmeldungen: 08. März 2019

Bitte senden Sie Ihre Vortragsanmeldung an
abstracts@ndg-hno.de

unter Angabe folgender Daten:
- Titel des Vortrages/ Posters
- Autor mit Angabe des akademischen Titels
- Klinik/ Praxis
- Anschrift
- Telefon, Fax, Mail (für eventuelle Rückfragen)

Aufbau Abstract - max. 250 Wörter:
- Hintergrund
- Material & Methoden
- Ergebnisse
- Schlussfolgerung

Störtebeker Braumanufaktur
Greifwalder Chaussee 84-85
18439 Stralsund

Parkflächen begrenzt
Buslinie 3 vor der Tür

www.ndg-hno.de

19. Jahrestagung ~ Stralsund

Tracheotomie a hlas a varia
17.–18. května 2019, EA Hotel Kraskov,  
Třemošnice-Starý Dvůr

pardubice.nempk.cz/orl

PRVNÍ INFORMACE
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska 
a Česká asociace sester sekce ORL

připravují

společnou ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje

na téma

TTrraacchheeoottoommiiee aa hhllaass
a varia

1177.. –– 1188.. 55.. 22001199
EEAA HHootteell KKrraasskkoovv
TTřřeemmooššnniiccee--SSttaarrýý DDvvůůrr

www.hotelkraskov.cz

Podrobnější informace o připravované konferenci budou na internetu k dispozici
v průběhu měsíce února 2019.

Na setkání s Vámi se těší

organizační výbor
Jan Vodička Viktor Chrobok
Arnošt Pellant Petr Čelakovský
Karel Pokorný Jaroslav Růžička
Miroslava Slanináková Ivana Roďanová

a kolektivy lékařů a sester obou ORL pracovišť

https://sympoziumvadeli.sk/uvod/
http://www.ndg-hno.de
http://www.ndg-hno.de
https://drive.google.com/open?id=1zqkhl-MgPn6N61N-RfT8AxEs8Hr1kH_r
https://drive.google.com/file/d/1zqkhl-MgPn6N61N-RfT8AxEs8Hr1kH_r/view
https://drive.google.com/open?id=1DiPQLZ9ytfSDe_qzwkZ6feCCQro4u_H4
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III. kurz estetické chirurgie 
a korektivní dermatologie Perfect 
Beauty Medicine
18. květen 2019, Praha
www.perfectbeautymedicine.cz 

Dovolujeme si vás pozvat na III. kurz estetické chirurgie 
a korektivní dermatologie, který se bude konat 18. května 
2019 v Praze v prostorách Perfect Clinic. 

Kurz bude rozdělen na 2 větve: plastická chirurgie a este-
tická dermatologie. 

Sekce plastické chirurgie bude zaměřená na problema-
tiku operace nosu, a jejím hlavním hostem je dr. Enrico 
Robotti, jeden z předních plastických chirurgů (nejenom) 
v Itálii, který stojí za jedním z nejlepších kongresů zamě-
řených na rinoplastiky Bergamo Rhinoplasty. Jde tedy 
o další prvotřídní organizační počin Dr. Kufy a Perfect 
Clinic, který navazuje na loňský ročník, kdy byl hlavním 
řečníkem Prof. Pietro Palma (který pořádá Milano Mas-
terclass). Přednášky budou zaměřeny nejen na možnosti 
řešení deformit nosu, ale zejména na techniku provedení 
jednotlivých zákroků. Dr. Robotti se specializuje na ote-
vřenou techniku rinoplastiky. 

Kurz estetické dermatologie bude zaměřený na anti-
-aging miniinvazivní zákroky a hlavní přednášející je před-
ní česká dermatoložka MUDr. Věra Terzijská.

Více informací o akci najdete a registrovat se můžete 
na www.perfectbeautymedicine.cz

Za organizátory zve 
Roman Kufa a Věra Terzijská 
za tým Centra estetické medicíny Perfect Clinic, Praha

Za ORL se spolupodílí 
Jan Kastner a Michal Zábrodský 

17. česko-slovenský foniatrický 
kongres 
6.–8. června 2019, Liberec
www.fonkongres2019.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolte mi, prosím, abych vás všechny srdečně po-
zval na letošní 17. česko-slovenský foniatrický kongres 
a XXX. dny Evy Sedláčkové, které pořádáme ve dnech 6.-
8.6.2019 v Liberci, v Hotelu Babylon. Více informací na-
jdete na stránkách kongresu.

Jan Adam

Základní principy chirurgie kůže 
hlavy a krku
13. června 2019, Hradec Králové
https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadE-
ventData&event_id=247371&evdate=247373

8. Česko – Slovenský 
otorinolaryngologický kongres 
4.–6. září 2019, Šamorín, Slovenská republika
https://orl2019.sk/

ORL seminář Sedmihorky 2019
26.–27. září 2019, Turnov  
www.7hot.cz
 
Vážení přátelé,

srdečně si Vás jménem pořádajících organizací dovoluji 
pozvat na tradiční ORL seminář Sedmihorky, který se koná 
26.–27. září 2019 v hotelu Hrubá Skála (Karlovice Sed-
mihorky Turnov). Tematické zaměření semináře: Rekon-
strukční procedury v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. 

Stránky včetně mobilního zobrazení: www.7hot.cz

Martin Kracík
odd. ORL, chirurgie hlavy a krku,
Krajská nemocnice Liberec a.s.

http://www.perfectbeautymedicine.cz
http://www.fonkongres2019.cz/
https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=247371&evdate=247373
https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=247371&evdate=247373
https://czsk.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=247371&evdate=247373
https://orl2019.sk/
https://orl2019.sk/
http://www.7hot.cz
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ORL akademie 2019
4.–5. října 2019, Hradec Králové
www.orlakademie.cz

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
 
rádi bychom Vás pozvali již na šestý ročník České ORL 
Akademie. On-line registrace účastníků a příjem posterů 
budou spuštěny 1. dubna 2019. 

ČESKÁ 
ORL AKADEMIE

4.–5. 10. 2019
Univerzita Hradec Králové
www.orlakademie.cz

Praktický kurz endoskopické ušní 
chirurgie
11.–12. listopadu 2019, Olomouc
www.czechearendoscopy.com

Kurz endoskopické ušní chirurgie s praktickým nácvikem 
na kadaverech se bude konat 11.–12. listopadu 2019 
na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lé-
kařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za účasti 
světových kapacit v oboru (Dr. M. Tarabichi ze Spojených 
arabských emirátů, prof. D. Lee a prof. A. Mikulec z USA).

Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek, ži-
vých přenosů z operačních sálů, disekce spánkové kosti. 
Akce bude probíhat v angličtině. 

Těším se na vaši účast.

Richard Salzman

Akce pořádané klinikou ORL ÚVN

SONO A – kurz IPVZ
15.–16. března 2019 
Sonografie štítné žlázy, příštítných tělísek a orofaryngu.

Více informací zde

Akce připravované Klinikou ORL  
1. LF UK a FN v Motole,  
Katedrou IPVZ

Kurz – Laryngologie
8. března 2019
Laryngologické aspekty infekce virem lidské papilomató-
zy. Diagnostické a terapeutické možnosti, indikace k chi-
rurgické léčbě. Teoretické přednášky a praktické ukázky 
chirurgického ošetření.

Více informací zde
 
Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů 
s dysfagií
14. března 2019
Rehabilitace u pacientů po ORL výkonech a s neurologic-
kým onemocněním.

Více informací zde
 
Kurz – Sonografie hlavy a krku
2.–3. dubna 2019
Využití sonografie v diagnostice hlavy a krku, zejména 
rezistence na krku (štítná žláza, krční uzliny, cysty, nádo-
ry atd.), slinné žlázy. Sonografie a punkce tenkou jehlou, 
metody, klinické diagnózy, léčba.

Více informací zde

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě  
obstrukčního syndromu spánkové apnoe
5. dubna 2019
Problematika diagnostiky, konzervativní i chirurgické léčby 
OSAS. Teoretické přednášky, ukázky operačních postupů.

Více informací zde
 
Kurz – Chirurgie štítné žlázy
20. května 2019
Chirurgie štítné žlázy – chirurgická anatomie, operační 
technika, minimálně invazivní přístupy, nové technologie, 
neuromonitoring.

Více informací zde
 
Kurz – Onkologie hlavy a krku
21. května 2019
Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku.

Více informací zde

http://www.orlakademie.cz
https://www.orlakademie.cz/
https://czechearendoscopy.com/
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52207-kurz-sono-a
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52184-kurz-laryngologie
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52195-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52202-kurz-sonografie-hlavy-a-krku
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52203-kurz-soucasne-trendy-v-diagnostice-a-lecbe-obstrukcniho-syndromu-spankove-apnoe
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52204-kurz-chirurgie-stitne-zlazy
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52205-kurz-onkologie-hlavy-a-krku
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Členství – staňte se členy 
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku ČLS JEP je součástí České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). 

Členem společnosti se může stát lékař, farmaceut pří-
padně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, 
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispí-
vat 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

Sociální sítě
Připojte se k nám také na Facebooku a Twitteru!
Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společ-
nosti 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.

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

www.facebook.com/otolaryngologie
http://www.otorinolaryngologie.cz/novinky/audiovizualni-zaznam-z-odbornych-akci-273
https://www.rhinohorn.cz/


www.otorinolaryngologie.cz
ověřený zdroj 

vašich informací

http://www.otorinolaryngologie.cz/
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