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Kutvirtova cena 2016 – 
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. 2016
• monografie publikované v r. 2016 

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 2017 (práce doručené po tomto termínu  
nebudou do soutěže zařazeny)

Vyhlášení cen
ORL Vincentka Fórum Praha, listopad 2017
první autoři všech přihlášených prací, kteří nezískají cenu 
ORL společnosti, se stanou laureáty ceny (přehled těch-
to prací bude zveřejněn na www stránkách společnosti 
a v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie)

Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie 
Kategorie
• původní práce 
• kazuistika

Práce do soutěže o nejlepší publikaci v časopise Otori-
nolaryngologie a foniatrie (Prague) není třeba autory 
přihlašovat, do hodnocení budou automaticky zařazeny 
všechny původní práce a kazuistiky publikované v roční-
ku 2016.

Vyhlášení cen
ORL Vincentka Fórum Praha, listopad 2017

Pavel Komínek 
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

děkuji vám za váš aktivní přístup k odborné a vzdělávací činnosti naší České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku v průběhu celého letošního roku. Přeji vám „klidný adventní předvánoční shon“, krásné Vánoce v kruhu 
vašich rodin a přátel, pevné zdraví v roce 2017, radost a úspěch v naší otorinolaryngologické činnosti.

Viktor Chrobok
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56. Otologický den

56. Otologický den proběhl 1. prosince 2016 v historic-
kém městě Kroměříži s mnoha památkami včetně chrá-
něných UNESCO. Letošní akce se zúčastnilo celkem 170 
osob (145 účastníků a 25 zástupců firem). Přednášky 
probíhaly v Domě kultury. Celkem bylo předneseno 32 
odborných sdělení. První blok přednášek byl věnován 
teoretickým poznatkům v oblasti otologie, další pak de-
pistáži, objektivnímu vyšetření a řešení vrozené nedoslý-
chavosti u dětí v České republice. Třetí blok se týkal minu-
losti, současnosti a budoucnosti otochirugie. Odpoledne 
byly předneseny přednášky na různá témata  otologie 
a kazuistiky.

Výstavy se účastnilo celkem 14 firem. Partnerem konfe-
renčních bloků byl VLX International (Rhino Horn). Vysta-
vovatelé byly Abionic, Akacia Group, Carl Zeiss, Cochlear 
Czech Republic, LindCare CZ, Merck, Promos, Qpharma, 
Schwabe Czech Republic, Sivantos, STAPRO, Surgipa Me-
dical, Učebnice Tobiáš, Unimed Bohemia. Další firmy Ber-
linchemie, Gedeon Richter, Medochemie, Merck group, 
Saegeling Medizintechnik a Sandoz zajistily úspěšný prů-
běh společenského večera.

Stejný dík za bezchybný průběh akce patří i firmě  
Guarant a paní ing. Ivaně Srbové.

Na společenském večeru v Arcibiskupských vinných skle-
pích v předvečer akce bylo možné ochutnat mladá vína 
letošního sběru i vyzrálá vína z loňských ročníků. Prohlíd-
ka sklepů i řízená degustace vín z rukou sklepmistra pana 
Milana Palety byla pěkným doplňkem večera.

Věříme, že zimní „degustace“ Kroměříže byla příjemnou 
předehrou před celostátním 80. kongresem ČSORLCHHK 
ČLS JEP, který se uskuteční v Kroměříži v červnu 2018 
a umožní „vychutnat“ město v letní době.

Za pořadatele 56. Otologického dne
Ivan Pár a Jiří Skřivan

IFHNOS World Tour 2016 
Ve dnech 5. až 7. října 2016 proběhla v hotelu Pyrami-
da pražská zastávka IFHNOS World Tour. Jde o globální 
program postgraduálního vzdělávání, jehož cílem je ší-
ření znalostí v oboru chirurgie hlavy a krku, radioterapie 
a onkologie v celém světě. Program se opakuje každé  
2 roky vždy přibližně v 8 městech, kam přijíždí skupina 
cestujících lektorů, kteří se na místě setkají s regionálními 
experty. Tento model umožňuje výměnu názorů a diskusi 
o regionálních odchylkách v diagnostice a léčbě. 

Členy skupiny cestujících lektorů v Praze byli Jatin Shah, 
Ashok Shaha a Nancy Lee (všichni z Memorial Sloan Kete-
ring Cancer Center z New Yorku), dále Lisa Licitra z Insti-
tuto Nazionale dei Tumori, Milano, Carol Bradford z Uni-
versity of Michigan a Claudio Cernea z University Sao 
Paulo. Z evropských expertů se účastnil Andreas Dietz 
z Lipska, Hans Eckel z Klagenfurtu, Richard Simo z Lon-
dýna, Luca Calabrese z Milána, Antii Makitie z Helsinek 
a Miroslav Tedla z Bratislavy. 

Edukační program zahrnoval většinu problematiky nádo-
rů hlavy a krku a byl vhodně doplněn kazuistikami, které 
byly připraveny mladšími lékaři z Kliniky otorinolaryn-
gologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. 
V diskusích nad jednotlivými případy se setkávali cestující 
lektoři, regionální experti a místní odborníci, ke kterým 
patřili Michaela Jirkovská, Jaromír Astl, Martin Chovanec, 
Jan Plzák, Michal Zábrodský a Jan Klozar. 

Zúčastnilo se včetně přednášejících celkem 212 lékařů 
různých specializací. Pražská zastávka IFHNOS World 
Tour byla určena především pro Evropu, nicméně přijeli 
i kolegové z mnoha mimoevropských států, celkem byli 
účastníci ze 41 zemí. 

Zprávy z uplynulých 
odborných akcí
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Náročný dvou a půl denní program splňoval nejnáročněj-
ší požadavky a zdůraznil moderní multidisciplinární pří-
stup k nádorům hlavy a krku. Zároveň byl velmi atraktiv-
ní, takže udržel pozornost převážné většiny posluchačů 
od rána až do večerních hodin. Přítomní ocenili příležitost 
seznámit se s vedoucími osobnostmi oboru, poslechnout 
si jejich přednášky a zúčastnit se na diskusích o klinických 
případech a obecných otázkách onkologie hlavy a krku. 
Domníváme se, a ohlasy po skončení akce o tom svěd-
čí, že akce bohatě splnila své poslání a přispěla k rozvoji 
znalostí o léčbě nádorů naší oblasti. 

Jan Klozar

Zasedání ORL sekce UEMS

Česká republika poprvé v historii hostila každoročně 
pořádané zasedání ORL sekce Evropské unie lékařských 
specializací (UEMS = Union Européenne des Médecins 
Spécialistes). UEMS je nevládní organizace sdružující 
národní lékařské společnosti Evropské unie a přidruže-
ných států. Jedná se o nejstarší evropskou lékařskou or-
ganizaci založenou v roce 1958. ORL sekce je jednou ze  
43 odborných sekcí. V jejím vedení nyní působí Prof.  
Ulrik Pedersen, Dánsko (prezident), Dr. Adrian Agius, 
Malta (generální sekretář), Dr. Wolfgang Luxenberger, 
Rakousko (pokladník), Dr. Maria de la Mota, Španělsko 
(trvalá sekretářka). Delegáty za Českou republiku jsou 
Prof. Rom Kostřica a Prof. Jan Plzák. 

Základními cíli UEMS je harmonizace vzdělávání lékařů, 
zajištění volného pohybu lékařů, reprezentace lékařů 
a ochrana jejich zájmů v rámci Evropské unie. ORL sekce 
se zabývá touto problematikou ve vztahu k oboru a zašti-
ťuje Evropskou specializační zkoušku – European Board 
Examination in Otorhinolaryngology – Head and Neck 
Surgery. 

Pražského mítinku se zúčastnilo 43 delegátů ze zemí 
Evropské unie a přidružených členů. Pracovní jednání 
se zabývalo zejména aktualizací Evropského ORL log-
booku, z kterého vychází i logbook Vzdělávacího progra-
mu ORL a chirurgie hlavy a krku v České republice. Dále 
byla podrobněji diskutována problematika počtů lékařů 
v Německu, Velké Británii a Irsku. Byl zhodnocen prů-
běh letošní písemné i ústní části Evropské specializační 
zkoušky a proběhlo plánování nadcházejících zkoušek. 
Po důkladné diskuzi je kladen důraz na používání kom-
pletního názvu oboru „otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku“ nejen v názvech pracovišť a odborných spo-
lečností (což je běžná praxe), ale i v názvech národních 

odborných specializací a vzdělávacích programů a v rám-
ci EU. Česká republika patří dosud k menšině států EU, 
v kterých název specializace obsahuje i termín „chirurgie 
hlavy a krku“. 

Následující zasedání ORL sekce UEMS bude pořádáno 
na podzim roku 2017 ve Varšavě. 

Jan Plzák
delegát České republiky v ORL sekci UEMS

XXII. Beskydský ORL den 
„Zduření na krku“
Již 22. ročník pravidelné nadregionální akce „Beskydský 
ORL den“ pořádaný Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku 
se tradičně konal v krásném prostředí rekreačního areálu 
Sepetná v Ostravici. Semináře, který patří mezi největší 
akce u nás, se zúčastnilo 240 účastníků z celé České re-
publiky, Slovenska, Rakouska i Německa. 

Odborný program probíhal formou panelu, který mode-
roval prof. Komínek (ORL FN Ostrava). Členy panelu byli 
dále prof. V. Chrobok (ORL Hradec Králové), B. Gál (ORL 
FN USA Brno), as. J. Dědková (Radiologická klinika Hradec 
Králové), as. P. Širůček (Klinika infekčního lékařství, FNO), 
as. M. Máchalová (ORL FDN Brno), as. R. Katra (Dětské 
ORL, FN Motol), as. K. Zeleník (ORL Ostrava). Odborný 
program byl rozdělen na dvě poloviny. První se věnovala 
diagnostice zduření na krku, problematice zánětů různé 
etiologie. Druhá část byla věnována problematice dětí, 
diagnostické punkci a metastáze s neznámým primárním 
ložiskem. Kostru semináře tvořily tradičně krátké před-
nášky a kazuistiky k tématu, diskusi pak byla věnováno 
cca 2/3 času, což zajistilo pozornost nejen členů panelu 
ale především všech posluchačů. 

O základních diagnostických postupech a úvahách 
z pozice ambulantního lékaře hovořil na úvod Zeleník. 
Zduření na krku rozdělil na ta, kde „není třeba přemýš-
let“ a je zřejmé, že je nutné nemocné operovat a na ty, 
které jasné nejsou a je zapotřebí získat další informace. 
Do této skupiny jsou řazeni pacienti především s hranič-
ními uzlinami či zduřením (velikost kolem 1,5-2,0 cm, 
s oválným tvarem, sonograficky „nesuspektní“ z ma-
ligního postižení). U těchto pacientů je výhodné získat 
i laboratorní vyšetření a serologická vyšetření zoonóz. 
O těchto hovořil Širůček, představil různé jednotky –  
infekční mononukleózu, felinózu, tularémii a další. Za zá-
kladní vyšetření z pohledu infektologa považuje vyšet-
ření toxoplasmózy, tularémie, felinózy (nemoc kočičího 
škrábnutí), EBV a CMV. 

O významu zobrazovacích metod hovořila Dědková.  
Základním a nejdostupnějším vyšetřením zůstává sono-
grafické vyšetření, dalšími metodami je CT a MR vyšet-
ření. Význam mezioborové spolupráce a vzájemného se 
učení mezi rentgenology a kliniky potvrdili všichni pane-
listé. S velkým zájmem se setkala „zásadní přednáška“ 
o Virgulismu a virgulektomii (Chrobok), které diagnostic-
ké i léčebné postupy u zduření na krku posouvají do na-
prosto kvalitativně jiné úrovně.
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Druhá část programu byla věnována nejprve zduření 
na krku u dětí do 1 roku (Máchalová). Z benigních afek-
cí se můžeme setkat především s hematomem kývače, 
diagnosticky suverénní metodou je u této jednotky ult-
razvukové vyšetření. O aktuálnosti výskytu mimoplicní 
tuberkulózy, která je způsobena atypickými formami 
mykobakterií, hovořil Katra. Důležité je vytvořit na pra-
covištích systém odběru vzorků a jejich zasílání k další-
mu vyšetření (patologie, cytologické vyšetřen, kultivace, 
PCR). Suverénní a nejrychlejší metodou je při diagnosti-
ce tuberkulózy PCR vyšetření (Chrobok). O vyšetřovacím 
algoritmu u metastáz s neznámým primárním ložiskem 
hovořil Gál. Potvrdil význam endoskopického vyšetření, 
excisí „naslepo“, a cytologického vyšetření resistence. 
Na pracovišti provádějí preoperační histologické vyšet-
ření rezistence a při pozitivitě nálezu (dlaždicobuněčný 
karcinom) pokračují blokovou krční disekcí. O aspirační 
cytologii hovořil Chrobok, zdůraznil rozdíly mezi odbě-
rem tenkou jehlou a tlustou jehlou, která dosud nebý-
vá na ORL pracovištích užívána a zřejmě by být měla. 
V přednášce byly vypíchnuty chyby při odběru a způsobu 
přípravy nátěru pro odečet cytologem. Oživením pane-
lu byla nepochybně i krátká přednáška o lingvistických 
chybách a nepřesnostech ve zdravotnické dokumentaci  
(Širůček), tento přehled potvrdil, že formální úroveň 
zpráv a nálezů je velmi nízká. 

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými 
možnostmi diagnostiky a léčby zduření na krku. Svou me-
zioborovostí byla tato problematika posunuta na zcela 
jinou úroveň, účastníci získali nové informace o součas-
ných poznatcích a možnostech diagnostiky i léčby. Z to-
hoto pohledu seminář splnil očekávání většiny účastníků.

Po odborném programu následoval tradiční společenský 
večer s tancem, kde byly navázány nebo utuženy přá-
telské a pracovní kontakty a dozněly kuloárové diskuse 
k přednášeným tématům. S velkou odezvou se setkala 
ochutnávka vína se skvělými hudebníky, nechybělo ani 
tradiční „půlnoční překvapení“.

Závěrem lze shrnout, že se pořadatelům podařilo udržet 
dobrou úroveň této krátké ale velmi intenzivní akce a to 
jak v odborné části, tak i části společenské. Organizáto-
ři se těší na již XXIII. Beskydský ORL den, který se bude 
konat v tradičním termínu – prvním víkendu v listopadu,  
tj. ve dnech 3.–4. 11. 2017.

Pavel Komínek

29. mezinárodní kurz 
endoskopické endonazální 
chirurgie 

Letošního tradičního kurzu se celkem zúčastnilo 27 léka-
řů z České republiky, Slovenska a Německa, 19 se podíle-
lo na preparačním kurzu na kadaveru.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice 
endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednáš-
ky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziolo-
gie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, ane-
stézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů 
na dolní skořepě, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účast-
níkům výkony: různé techniky supraturbinální antrosto-
mie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, 
turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, sha-
verem), argonplazmakoagulace u m. Rendu-Osler-We-
ber, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku 
ambulantní endoskopie, včetně 3D zobrazení, praktické-
ho nácviku použití různých typů shaverů a demonstraci 
různých navigačních systémů (optických i elektromagne-
tických).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endosko-
pické endonazální chirurgii. Předneseny byly přednášky 
o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu 
a VDN (benigní – zejména o invertovaném papilomu, 
o adenomu hypofýzy; maligní s důrazem na limity endo-
skopických technik), chirurgii slzných cest, průběžně bylo 
probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly 
přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinu-
sitidu s polypy, včetně frontální sinotomie Draf 2, revizní 
dakryocystorinostomie, endonazální resekce objemné-
ho invertovaného papilomu, který vycházel z maxilární  
dutiny, kterou vyplňoval téměř celou a šířil se přes du-
tinu nosní do nosohltanu, mnohočetně destruoval kosti 
orbity a maxily. (Jak již je tradicí, tento poslední pláno-
vaný operační výkon byl komplikovaný vzhledem k roz-
sahu patologie, celkovému zdravotnímu stavu pacienta 
a krevním ztrátám. Opět tradičně jeden z účastníků kurzu 
vytrval u sledování živého přenosu až do konce 4 hodi-
nové operace!). Některé z operací byly vedeny s využitím 
navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i op-
tický systém navádění. Poprvé byl demonstrován systém 
předoperačního plánování operační cesty s následným 
peroperačním vizuálním i akustickým naváděním navigo-
vaného nástroje ve směru plánované cesty. 
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Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů 
pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli praktic-
ky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními  
instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy.  
I letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna. 

Za pořadatele 
Jan Plzák

ORL Vincentka Fórum
Po odstoupení tradičního partnera ORL Fóra, firmy GSK, 
se podařilo vyjednat spolupráci se společností Vincent-
ka a.s., aby bylo možno pokračovat v tradici úspěšných 
předchozích 15 ročníků.

V odpoledních hodinách 10. listopadu 2016 v prostorách 
Velkého sálu vinohradského rondokubistického Radiopa-
láce zazněly přednášky: 
• Šumšal L.: Historie vzniku a současná pozice  

spol. Vincentka
• Kastner J.: Současné trendy v diagnostice a terapii 

rinosinusitidy – EPOS v ambulantní ORL praxi 
• Plzák J., et al.: Chirurgie fossa pterygopalatina 
• Profant O., et al.: Náhlá percepční porucha sluchu 

Po odborném programu následovalo pohoštění s nefor-
mální diskuzí 176 účastníků.  

Za organizátory
Jan Betka

XVI. česko-slovenský kongres 
mladých otorinolaryngologů

Ve dnech 12.–14. 10.2016 se konal již XVI. česko-sloven-
ský kongres mladých otorinolaryngologů. Jedná se o od-
bornou akci, která je pořádaná ORL lékaři do 35 let každé 
2 roky. Místo konání se pravidelně střídá mezi Českou 
republikou a Slovenskem. Protože poslední setkání bylo 
před 2 lety v Košicích, letošní kongres byl pořádán lékaři 
z ORL kliniky FN Ostrava v malebném Rožnově pod Rad-
hoštěm nedaleko Skanzenu. Velmi milým překvapením 
byl počet účastníků, kterých přijelo 140, a účast tak byla 
téměř dvojnásobná ve srovnání s minulými kongresy.

Hlavním cílem tohoto kongresu je umožnit začínajícím 
lékařům setkat se v ne příliš formálním prostředí a po-
skytnout ideální možnost k přednesení prvního pří-
spěvku a volné diskusi. Vše za účelem umožnit předání 
vzájemných zkušenosti, fíglů a poznatků. V souladu 
s touto myšlenkou byla zvolena nosná témata kongre-
su a to: „Co Vás může potkat na pohotovostní službě“ 
a „Základní chirurgické výkony“. Nechyběla samozřej-
mě také varia.

Odborný program byl v duchu motta kongresu zahá-
jen dvěma zvanými přednáškami. V první přednáš-
ce MUDr. Zeleník, Ph.D. představoval základní princi-
py, pravidla a zásady mikrolaryngoskopie, ve druhé 
pak prof. MUDr. Komínek, Ph.D., MBA hovořil o svých  
zkušenostech soudního znalce a na případech z praxe 
ukázal, na co je nutné dávat si pozor a čeho se vyvarovat.

Následný odborný program byl rozdělen do 5 moderova-
ných bloků přednášek a 2 bloků, ve kterých byly prezento-
vány postery. Byly prezentovány výsledky studií, zajímavé 
kazuistiky, přístup k základním ORL onemocněním a zkuše-
nosti klinických i neklinických pracovišť z České republiky 
i Slovenska. Kvalita odborného programu byla skutečně vy-
soká s bohatou diskusí. Program byl zakončen živými HD 
přenosy z operačních sálů ORL kliniky FN Ostrava, při kte-
rých byly v praxi ukázány zásady mikrolaryngoskopie a byla 
představena metoda léky navozené spánkové endoskopie.

Společenský program byl také bohatý, přestože od uví-
tacího táboráku muselo být pro rozmary počasí nakonec 
upuštěno.

Kongres mladých otorinolaryngologů je příležitostí se 
lépe vzájemně poznat, navázat nová přátelství a kontak-
ty. Jsme přesvědčeni, že svůj účel beze zbytku splnil. Dal-
ší setkání proběhne za 2 roky na Slovensku pod záštitou 
dětské ORL kliniky v Bratislavě.

Martin Formánek
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

Regionální ORL seminář 
Záněty hltanu 
Dne 20. 10. 2016 proběhla v přednáškové místnosti Sto-
matologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové 
schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického 
regionu. Hlavním tématem monotématicky zaměřeného 
semináře, věnovanému životnímu jubileu prim. MUDr.  
Karly Beranové, byly záněty hltanu, jejich komplikace  
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a chirurgická léčba. Akce byla současně spojena s předsta-
vením aktualizovaného 3. vydání monografie „P. Komínek,  
V. Chrobok, J. Astl, P. Širůček, a kol.: Záněty hltanu.“ 

Na mezioborově zaměřeném semináři (zastoupení  
otolaryngologů, pediatrů, stomatologů, infekcionistů) 
byla řešena otázka kompetence jednotlivých odbornos-
tí (Gebouský), současné indikace k tonzilektomii včetně 
nových indikačních kritérií a technika vlastní tonzilek-
tomie (Černý, Mynářová) a také problematika krvácení 
po tonzilektomii (Školoudík). Druhá část semináře byla 
zaměřena na rozvoj tonzilogenních zánětlivých kom-
plikací a možnosti jejich léčby: peritonzilární absces, 
hluboké krční záněty (Krtičková, Čelakovský). Na závěr 
semináře proběhla bohatá, mezioborová panelová dis-
kuse pod vedením prof. Chroboka. Ukazuje se, že po-
stupně dochází ke změně dlouhodobě platících indikací 
k tonzilektomii a současně jsou častěji využívány kon-
zervativnější techniky operace, jejichž základním cílem 
je dosažení maximální bezpečnosti pacienta při zacho-
vání medicínské efektivity léčby (častější indikace tonzi-
lotomie či tzv. intrakapsulární tonzilektomie na úkor kla-
sické exterakapsulární tonzilektomie, a to i u dospělých 
pacientů).

Petr Čelakovský, Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  
FN v Hradci Králové

Gratulujeme 
prim. MUDr. 
Karle Beranové  
k životnímu 
jubileu!

Postgraduálny kurz: 
Dieťa s poruchou sluchu: 
Diagnostika a liečba
Pod záštitou Slovenského výboru ORL společnosti a vě-
domím České odborné společnosti ORLCHHK byl uspo-
řádán první ročník postgraduálního vzdělávacího kurzu 
zaměřeného cíleně na sluch nejmenších dětí. Kurz pro-
běhl ve Vysokých Tatrách v Horném Smokovci. Kurzu se 
zúčastnilo 81 odborníků. Z toko bylo 57 lékařů a zbytek 
byli logopédi a surdopedagogové. Z České republiky bylo 
přítomno 7 lékařů a 3 logopedi.

Odborný program kurzu byl rozdělen do tří bloků. 
V prvním bloku bylo podrobně hovořeno o situaci  
a organizaci péče o sluchově postižené nejmenší děti jak 
na Slovensku, tak i v České republice. Bylo oboustranně 
konstatováno, že péče o takto postižené děti se zasta-
vila na problematice screeningu sluchu a další násled-
ná péče není ani v jedné republice koncepčně dořeše-
na. Obě republiky se hlácí k vytvoření specializovaných  
regionálních center.

Druhý blok byl zaměřen na vyšetřovací metody u nej-
menších dětí. Bylo opakovaně zdůrazňováno, že metody 
objektivního vyšetření sluchu musí logicky souhlasit s vy-
šetřeními behaviorálními, která jsou i nadále základními.
V posledním bloku byla probírána problematika péče 
o dítě, u kterého již byla potvrzena porucha sluchu. 
V přednáškách byly detailně diskutovány jednotlivé kroky 
postupu: předkorekční péče medicínská i surdopedická, 
výběr a korekce sluchu sluchadly, fitting sluchadel a vý-
znam individuální ušní vložky a následná péče medicín-
ská a surdopedická.

Je možno konstatovat, že všichni účastníci kurzu vyslovo-
vali pouze pochvalné hodnocení za uspořádání i program 
tohoto vzdělávacího kurzu. Druhý v pořadí kurz na stejné 
téma bude v 2017 uspořádán pracovištěm ORL kliniky 
FDN Brno.
 
Mojmír Lejska

Certifikovaný kurz Technické 
audiologie
 
IPVZ Praha jako celostátní vzdělávací instituce vyhlašuje 
podmínky pro přijetí do prvního semestru Certifikované-
ho kurzu technické audiologie. Kurz bude probíhat v let-
ním semestru školního roku 2017 na pracovištích Praha, 
Brno. Obsahuje 120 hodin teorie a praxe (80 hodin Pra-
ha, 40 hodin Brno). Kurz je zaměřen na technickou pod-
poru přístrojového vybavení audiologických pracovišť. 
Je vypsán pro medicínské inženýry (ing) a medicínské 
techniky (bc). Cena kurzu je 21.750 Kč. Souběžně poběží 
i kurz celoživotního vzdělávání. Bližší informace na www 
stránkách IPVZ.
 
Za odborné garanty 
Mojmír Lejska

Evropská rinologická 
společnost – podpora mladých 
otorinolaryngologů 

Evropská rinologická společnost vyhlašuje soutěž 
o podpory v částce 1200 EUR na účast v kurzech, které 
pořádá v roce 2017. Žádosti mohou podat lékaři do 35 let, 
kteří jsou členy Evropské rinologické společnosti v kategorii 
Junior Member (členství je zdarma, zahrnuje slevy na akcích 
společnosti a zdarma přístup k časopisu Rhinology). 
Podrobněji viz http://www.europeanrhinologicsociety.
org/?page_id=1059

Jan Plzák
delegát České republiky v Poradním výboru  
Evropské rinologické společnosti

Nabídka stáží a stipendií

http://www.europeanrhinologicsociety.org/?page_id=1059
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XXII. dny rinologie, alergologie, 
pneumologie, praktického lékařství 
a lázeňství (RAPPL)
12.–14. ledna 2017, Karlova Studánka
https://webmium.blob.core.windows.net/users/122940/
assets/6a186e95f99b8b9bdd5abf34ace07642/171in-
formace.pdf

Schůze České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku ČLS JEP Pardubického 
a Královéhradeckého regionu – 
Karcinom orofaryngu
19. ledna 2017, 15:00–17:30 
Přednášková místnost Stomatologické kliniky,  
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce

Otologický a otoneurologický kurz 
2017
23.–26. ledna 2017
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
http://orl.lf1.cuni.cz/otokurz-2017

ELS workshop “Early – Cancer  
of the Larynx“
27.–28. ledna 2017, Leipzig, Německo
http://www.ukl.vcongress.de/els2017/home

7. kurz dětské flexibilní bronchoskopie
20.–22. března 2017, 2. LF UK, Nemocnice Motol, Praha
www.detskapneumologie.cz

Specializační kurz – Onkologie hlavy 
a krku
30. března 2017, FN v Motole, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Mezinárodní workshop – 
Chirurgie slinných žláz
Chirurgie krku (tonzilektomie, 
tonzilotomie, adenoidektomie, aj.)
3.-4. dubna 2017, FN Ostrava 
www.fno.cz, pavel.kominek@fno.cz 

Sonografie hlavy a krku
11.–12. dubna 2017, FN v Motole, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

7. mezioborové sympozium 
„Komplexní vyšetření u náhlých 
a neodkladných ORL stavů 
v ambulantní i klinické praxi“
21.–22. dubna 2017 
Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, 
Hradec Králové 
http://sympozium.orlfnhk.cz/

Vyšetření a možnosti rehabilitace 
u pacientů s dysfagií 
27. 4. 2017, FN v Motole, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Současné trendy v diagnostice 
a léčbě obstrukčního syndromu 
spánkové apnoe 
12. května 2017, FN v Motole, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Laryngologie
19. května 2017, FN v Motole, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Společná ORL konference 
Pardubického a Královehradeckého 
kraje
19.–20. května 2017
EA Hotel Kraskov, Třemošnice-Starý Dvůr
www.hotelkraskov.cz

Chirurgie štítné žlázy
22. května 2017, FN v Motole, Praha
www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

15. česko-slovenský foniatrický 
kongres 2017 a XXVIII. celostátní 
foniatrické dny Evy Sedláčkové
8.–10. června 2017, Hotel Freud, Ostravice
www.foniatrie2017.cz

7. Česko-Slovenský kongres 
otorinolaryngológie a chirurgie 
hlavy a krku
6.–8. září 2017, Martin, Slovensko
http://www.sso.sk/kongresy.php

Pozvánky na schůze 
a odborné akce

http://orl.lf1.cuni.cz/otokurz-2017
http://www.ukl.vcongress.de/els2017/home
http://www.detskapneumologie.cz/
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
http://www.hotelkraskov.cz/
http://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
https://webmium.blob.core.windows.net/users/122940/assets/6a186e95f99b8b9bdd5abf34ace07642/171informace.pdf


ORL 
zpravodaj4 Prosinec

2016
Informace pro členy České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

9

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

Členství – staňte se členy 
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
• Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie v tiš-

těné i online verzi
• Výrazně zvýhodněný registrační poplatek na celostát-

ní kongres ORL společnosti
• Elektronický ORL zpravodaj na vaši e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen 
• 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
Mgr. Barbora Císařová, asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo cisarova@associationhouse.cz 

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

Informace o nyní probíhající klinické studii u nemocných s náhlou ztrátou sluchu:
http://hearingloss-study.info

www.facebook.com/otolaryngologie
http://hearingloss-study.info



