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Milé kolegyně, vážení kolegové,
dnešní ORL zpravodaj vychází bezprostředně po proběhlém 7. Česko-slovenském kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který byl organizován v prostorách Jesseniovy lékařské fakulty v Martině ve dnech
6.–8. září 2017. Vynikající odborný program byl sestaven z 22 instruktážních kurzů, šesti panelových diskusí, pěti
sekcí volných sdělení a posterové části.
Za ČSORLCHHK ČLS JEP bych velmi rád poděkoval organizátorům, především doc. Čalkovskému a prof. Doležalovi,
za vysokou kvalitu odborné vzdělávací části kongresu a za příjemné společenské setkání.
Při slavnostním zahájení kongresu byly oceněny šéfredaktorem časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie profesorem
Astlem nejlepší původní práce a kazuistika publikované v roce 2016.
Těšíme se na další společné odborné aktivity s kolegy ze Slovenska, které vedou k rozvoji našeho krásného lékařského oboru – otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Viktor Chrobok

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.
čestný člen ČSORLCHHK ČLS JEP

Zprávy z uplynulých
odborných akcí

Paní docentce Dlouhé bylo uděleno čestné členství
České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, které bylo slavnostně předáno vedením ORL společnosti v rámci 2. Seemanova dne 23. září
2017 v Praze.

7. Česko-slovenský kongres
otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku

Viktor Chrobok

6.–8. září 2017, Martin
Na www stránkách ORL kongresu jsou k dispozici:
• abstrakta: http://orl2017.sk/zbornik-abstraktov/
• fotogalerie: http://orl2017.sk/fotogaleria/
Vybrané prezentace byly zaznamenány a budou k dispozici na stránkách Slovenské lékařské komory oddělení
vzdělávání www.i-med.sk
Viktor Chrobok

KUTVIRTOVA CENA 2016
Informace o Kurvirtově ceně za rok 2016 naleznete na:
http://www.otorinolaryngologie.cz/kutvirtova-cena-2016
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kontextu také příkladem úspěšné evropské spolupráce.
Účastníci konference se mohou těšit na příjemné prostředí historického zámečku Větruše s panoramatickým
výhledem na město Ústí a řeku Labe. Hlavními tématy
letošní konference jsou otologie a onkologie / nové trendy v léčbě. Konference je zaměřena především na aktivní
účast mladých lékařů z obou zemí.

Pozvánky na schůze
a odborné akce

Můžeme se opět těšit na zajímavé přednášky a diskuze
na daná témata a výměnu jistě bohatých zkušeností. Pro
účastníky konference je připravena kvalitní gastronomie,
ubytování a společenský program s módní přehlídkou
a živou hudbou.

4. česká ORL akademie
6.–7. října 2017, Praha
www.orlakademie.cz

Věříme, že program konference bude bohatý nejen odborně, ale i společensky a splní Vaše očekávání.

Vážení kolegové,

Jaroslav Betka, Karel Sláma

rádi bychom Vás pozvali na čtvrtý ročník České ORL
akademie, která proběhne ve dnech 6.–7. října 2017
v Praze v Purkyňově ústavu, 1. LF UK (Velká posluchárna),
Albertov 4, 128 00 Praha 2.

Otorinolaryngologické oddělení
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
a
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole
pořádá 24. odbornou nadregionální konferenci
s mezinárodní účastí

Německo-České ORL dny – Slámovy ORL dny

čtvrtek 12. — pátek 13. října 2017, od 9:00 h (registrace od 9:00 h)

Akademie v ucelených blocích nabídne témata:
Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chirurgie rinobaze (Plzák J., Matoušek P.), Karcinom hrtanu
a hypofaryngu (Klozar J., Zábrodský M.), Středoušní zánět,
sanační operace ucha, komplikace středoušních zánětů
(Chrobok V., Šlapák I.), Neurootologie (Čada Z.).

Zámeček Větruše v Ústí nad Labem

Konference je zařazena jako oficiální akce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.
Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka.
Odborní garanti:
MUDr. Karel Sláma, primář Otorinolaryngologického oddělení
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
e-mail: karel.slama@kzcr.eu
MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.,
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
a Fakultní nemocnice v Motole,
e-mail: jaroslav.betka@fnmotol.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová,
vedoucí Střediska konferenční a marketingové podpory,
e-mail: lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu,
Tel.: +420 477 114 146

Konference je zaměřena především na aktivní
účast mladých lékařů z obou zemí.
Konference je zařazena do kreditního systému
dle platné legislativy pro lékaře i nelékaře.

Přihlášky:
www.kzcr.eu/konference/ORL2017

Přihlášky k aktivní účasti do 30. června 2017.
Registrační poplatky:
Přihlášky k pasivní účasti do 30. září 2017.
Registrační poplatek na odbornou část (včetně obědů): 500 Kč vč. DPH.
Poplatek za obědy (platí pro zaměstnance KZ, a.s.): 200 Kč vč. DPH.
Vstupné na společenský večer: 300 Kč vč. DPH.

KZ03_IM0038 UL ORL

Pořadatel konference:

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. – Středisko konferenční a marketingové podpory,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 114 146

Rozsah sdělení je vhodný pro rezidenty ve specializační
přípravě k atestaci i pro všechny lékaře se zájmem zopakovat a rozšířit si diskutovaná témata. Registrační poplatek bude pro členy ČSORLCHHK ČLS JEP zvýhodněn.

Sympozium ke křtu knihy „Závratě“
17. října 2017, Praha

Stále je možno se registrovat on-line na:
www.orlakademie.cz
Příjem abstrakt je již ukončen. Všechna abstrakta budou
otištěna v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.
Těšíme se na vaši účast.
Zdeněk Fík, Jan Plzák

16. Německo-české ORL dny –
Slámovy ORL dny
12.–13. října 2017, Ústí nad Labem
www.kzcr.eu/konference/ORL2017
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás jménem České společnosti
ORL a CHHK a organizátorů kongresu pozvali na 16. Německo-české ORL dny, které se budou konat v Ústí nad
Labem ve dnech 12.–13. října 2017.
Tradici této konference se daří udržet díky aktivitě českých a německých lékařů již řadu let.
Setkávání našich a německých lékařů je dobrým příkladem historicky těsného propojení obou národů nejen
na poli medicíny. Německo-české ORL dny jsou v širším
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Schůze České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého
a Pardubického regionu

V druhém dnu bude podán přehled léčebných možnosti
v oblasti vad sluchu u dětí, představeny možnosti stávajících i nových center, které se zabývají náhradami sluchu
a novinkami v protetické péči. Uceleně budou podány informace, které vám pomohou v získání přehledu této problematiky a budou tak prezentovány možnosti a novinky
široké protetické péče o sluch u dětských pacientů.

19. října 2017, Hradec Králové

Program a další potřebné informace jsou uvedeny na:
https://www.lazneluhacovice.cz/25529-xi-ningerovy-dny
Ivo Šlapák
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

IV. demonstrační kurz a seminář
Plastiky boltců
26.–27. října 2017, Svitavská nemocnice
http://svitavy.nempk.cz/iv-demostracni-kurz-seminar-plastiky-boltcu

Schůzi České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého a Pardubického regionu
Termín: 19. říjen 2017 15.00 – 17.30 h
Místo konání: přednášková místnost Stomatologické kliniky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vážené kolegyně a kolegové,

Program:
„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě
nedoslýchavosti od …“

ve dnech 26.–27. října 2017 se bude konat ve Svitavách
IV. demonstrační kurz Plastiky boltců.

P. Čelakovský, M. Černý, J. Mejzlík: … ORL lékaře na ambulanci
J. Dršata, L. Školoudík, V. Albrecht: … audiologa
V. Chrobok, J. Dršata, L. Školoudík, M. Janouch: … screeningu sluchu
J. Kopřiva, J. Dědková: … rentgenologa
M. Šenkeříková: … genetika
J. Vodička, K. Pokorný: … pacienta
J. Dršata, J. Krtičková: … foniatra
D. Zaplatílková, D. Stránská: … klinického logopeda
J. Mejzlík, J. Dršata, L. Školoudík, V. Chrobok: … investigátora klinické studie
L. Školoudík, J. Mejzlík, V. Chrobok : … otochirurga

Je připraveno 5 dětí k operaci. Kurz proběhne formou videokonference s přímými přenosy z operačního sálu. Budou demonstrovány různé techniky plastik boltců podle
charakteru jejich deformity. Mezi operacemi proběhnou
teoretické přednášky.

V. Chrobok, J. Dršata, L. Školoudík: Kazuistiky, panelová diskuse

Více informací a způsob registrace naleznete v oznámení:
http://svitavy.nempk.cz/sites/default/files/svitavska-nemocnice/obsah/novinky/iv.demostracni-kurz-seminar-plastiky-boltcu/soubory/orlseminar2017boltce.pdf

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Partneři semináře:
Abionic, Cochlear, Metaboli Med
Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší
Viktor Chrobok
předseda

Petr Čelakovský, Jan Vodička
organizátoři

Těšíme se na setkání s vámi.

Pavel Komínek
vědecký sekretář

za pořadatele
Libor Sychra

Konference „XI. Ningerovy dny“

23. Beskydský ORL den

20.–21. října 2017, Společenský dům v Luhačovicích
https://www.lazneluhacovice.cz/25024-odborne-sjezdy

3.–4. listopadu 2017, Ostravice – Sepetná
http://www.bos-congress.cz/orlb2017

Vážení kolegové,

Téma: Nedoslýchavost – posuzování, sociální dopady

dovoluji si vás pozvat na tradiční, letos již XI. Ningerovy
dny v Luhačovicích.

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás pozval na tradiční pracovní setkání
v Beskydech, které bude věnováno problematice nedoslýchavosti a posuzování nedoslýchavosti.

Letošní dny jsou koncipovány – jednak jako postgraduálním kurz a jednak – jako soubor přednášek. Postgraduální kurz by se týkal problematiky péče o děti s poruchou
sluchu ze všech směrů pohledu.

Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Program je sestaven jako československý a pozvání jsou
přední odborníci z Čech i Slovenska. Téma bylo zvoleno
na základě opakovaných žádostí ORL lékařů toto téma
uvést a danou problematiku probrat. Na programu budou prezentovány údaje z novorozeneckého screeningu
sluchu u nás i na Slovensku, bude podán přehled vyšetřovacích metod sluchu u dětských pacientů a zásady a možnosti těchto metod.

3

3

Září
2017

ORL
zpravodaj

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

30. Mezinárodní kurz endoskopické
endonazální chirurgie

Klinika ORL 2. LF UK
ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. LF UK,
Klinikou dětské chirurgie 2. LF UK a
Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
pořádá pracovní seminář

7.–10. listopadu 2017, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2017

Cizí tělesa v aerodigestivním traktu u dětí
dne 24. listopadu 2017 ve Fakultní nemocnici v Motole
Seminář je určen pro otorinolaryngology, pediatry (nejen endoskopující), anesteziology a
všechny ostatní lékaře, které toto téma zajímá.

R.S.V.P.
(potvrďte prosím svou účast na adresu elektronické pošty Dagmar.Prochazkova@fnmotol.cz)

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

Klinika ORL 2. LF UK
ve spolupráci s Pediatrickou klinikou 2. LF UK,
Klinikou dětské chirurgie 2. LF UK a
Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK
Fakultní nemocnice v Motole
pořádá pracovní seminář

ve dnech 7.–10. listopadu 2017 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, výroční, letos již 30. Mezinárodní
kurz endoskopické endonazální chirurgie (včetně disekčního kurzu).

Cizí tělesa v aerodigestivním traktu u dětí
dne 24. listopadu 2017 ve Fakultní nemocnici v Motole
Seminář je určen pro otorinolaryngology, pediatry (nejen endoskopující), anesteziology a
všechny ostatní lékaře, které toto téma zajímá.

Těšíme se na Vaši účast

R.S.V.P.
(potvrďte prosím svou účast na adresu elektronické pošty Dagmar.Prochazkova@fnmotol.cz)

Za organizátory
Jan Plzák

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

57. Otologický den

ORL Vincentka Fórum 2017
„125. výročí vzniku první české
otorinolaryngologické kliniky“

7. prosince 2017, Pardubice
http://www.otologickyden2017.cz/
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

9. listopadu 2017, Praha
http://orl.lf1.cuni.cz/orl-vincentka-forum

dovolte mi, abych vás pozval na „divadelní“ 57. Otologický den do Pardubic, který se bude konat dne 7. 12. 2017.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Mezi hlavní témata budou patřit závrativé stavy, problematika lícního nervu a kochleární implantace. Důraz bude
kladen na praktický přístup.

dovolujeme si Vás pozvat na 17. ročník této tradiční akce,
kterou uspořádáme dne 9. listopadu 2017 v pražském
Radiopaláci. Letošní ročník bude tentokrát celodenní, věnován mimořádnému výročí v historii české otorinolaryngologie. Před 125 lety byla založena první česká otorinolaryngologická klinika.

Účast přislíbili zahraniční hosté ze Ženevy. O budoucnosti
kochleární implantace bude hovořit prof. P. Senn
a o problematice chuti Dr. B. Landis.

Protože v roce 2017 není pořádán celostátní ORL kongres na území České republiky, proběhne v průběhu programu ORL Vincentka Fora 2017 členská schůze ORL odborné společnosti a budou vyhlášeny výsledky Kutvirtovy
ceny.

Pro akci jsme připravili krásné prostory Východočeského
divadla. Po odborném programu a odpoledním rautu jste
srdečně zváni na divadelní představení Commedia finita
(Malá scéna).

Těšíme se na Vaši účast

Informace k aktivní a pasivní účasti naleznete na:
http://www.otologickyden2017.cz/

Za organizátory
Jan Betka, Jan Plzák

Těšíme se na setkání s vámi!
Za organizační tým, pardubickou
a královéhradeckou ORL kliniku
Jan Vodička, Viktor Chrobok

Cizí tělesa v aerodigestivním traktu
u dětí
24. listopadu 2017, Fakultní nemocnice v Motole
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi Vás pozvat na pracovní seminář s názvem
„Cizí tělesa v aerodigestivním traktu u dětí“, který se koná
v pátek 24. listopadu 2017 ve Fakultní nemocnici v Motole. Registrace prostřednictvím elektronické pošty na uvedené adrese.
Na účast se těší
Jiří Skřivan
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Temporal bone course –
Prague 2018
22.–25. ledna 2018, Fakultní nemocnice v Motole
http://orl.lf1.cuni.cz/akt
Vážení kolegové,
dovolte, abych vás pozval na Temporal bone course –
Prague 2018, který se koná 22.–25. ledna 2018 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK
a FN v Motole.

28. kongres České lékařské
společnosti Jana Evangelisty
Purkyně
7.–8. prosince 2017, Praha
http://kongres.cls.cz/menu/pozvani

Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek
(otologických a otoneurologických) a disekce spánkové
kosti. Akce bude probíhat v angličtině, za účasti dvou významných zahraničních hostů, prof. Samuela H. Selesnicka z Weil Cornell Medical College z New Yorku a prof. Miklose Totha z Hamburgu.
Těšíme se na vaši účast

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Za organizátory
Jan Bouček

v letošním roce si připomeneme velmi významné, již 230.
výročí narození Jana Evangelisty Purkyně, které připadá
na 18. prosinec.

Vzdělávací akce IPVZ
v 2. pololetí r. 2017

Proto jsme se rozhodli toto výročí uctít mimo jiné kongresem věnovaným tomuto světoznámému vědci, jehož
jméno nese celá naše společnost.
Již 28. kongres ČLS JEP tak proběhne ve dnech
7.–8. prosince 2017. Slavnostní část se uskuteční 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy senátu pana Milana Štěcha. Zde se bude konat rovněž
tisková konference a večerní společenský program.
Kongres bude druhý den, tzn. 8. prosince 2017 pokračovat v Lékařském domě, sídle ČLS JEP dalšími přednáškami a diskusemi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlášení
na vzdělávací akce IPVZ v 2. pololetí r. 2017:

Témata kongresu jsou zvolena následovně:
1. Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty
Purkyně
2. Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku
3. Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní
vědy vyvíjet do konce tohoto století?

Neuromonitoring v ORL, neuromonitoring zvratného
a lícního nervu
20. října 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49858-mimoradny-kurz-neuromonitoring-v-orl-neuromonitoring-zvratneho-a-licniho-nervu
Přednáší: Astl, Rotnágl, Chovanec, Kovář, Hložek
Pro: ORL lékaře, chirurgy, maxilofaciální chirurgy
Obsah: Monitoring hlavových nervů u operací štítné žlázy, příštitných tělísek, podčelistní žlázy, blokových krčních disekcí

Přípravný výbor oslovil některé historiky a „purkyňology“
se žádostí o přednášky a vyzval naše vybrané společnosti
ČLS JEP k přípravě prezentací na 3. téma. Všechna sdělení by měla být vydána knižně v nakladatelství Mladá fronta, termín odevzdání materiálů je konec srpna 2017.
Budeme rádi za Vaše případné další návrhy na témata vystoupení, eventuálně na přednášející.

Sonografie hlavy a krku
31. října – 1. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49691-kurz-sonografie-hlavy-a-krku

Bližší informace a možnost REGISTRACE naleznete na:
www.kongres.cls.cz.

Diagnostika a management nádorových onemocnění
slinných žláz
14. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49694-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz

Těšíme se na setkání.
Za organizátory
Štěpán Svačina

5

3

Září
2017

ORL
zpravodaj

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

Péče o trachostomickou kanylu včetně výměny
a zajištění dýchacích cest
16. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49861-mimoradny-kurz-pece-o-trachostomickou-kanylu-vcetne-vymeny-a-zajisteni-dychacich-cest
Přednáší: Kovář, Janoušková, Bohdanová, Astl
Pro: nelékařská povolání, praktické lékaře, lékaře následné péče, lékaře gerontologie, geriatrie, jednotky chonické
intenzivní a jednotky intenzivní péče, domácí péče
Obsah: problematika dlouhodobého zajištění dýchacích
cest po provedené trachenostomii, seznámení s indikací
k tracheostomii, typy tracheostomických kanyl a péče o ně

Inzerce
Elektronická univerzita
Vážené kolegyně, kolegové, foniatři a audiologové.
Na stránkách EUNI (Elektronická univerzita) je sekce audiologie. Bylo by vhodné, abychom společně tuto sekci
zaplnili přednáškami a kurzy s audiologickou problematikou. Kurz má charakter PowerPointové prezentace s doprovodným komentářem autora. Každý, kdo má o problematiku zájem, si text otevře. Pokud na závěr odpoví
na připojené otázky, dostává kredity ČLK stejně, jako by
se zúčastnil odborného kongresu.

Septoplastika – současné trendy
22. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49693-kurz-septoplastika-soucasne-trendy

Prosím, posílejte své typy, nápady a práce na adresu:
audio.fon@volny.cz

Sonografie A
24.–25. listopadu 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49859-mimoradny-kurz-sonografie-a
Přednáší: Astl, Zábrodský, Kastner, Laštůvka, Rotnágl
Pro: endokrinology, ORL lékaře, maxilofaciální chirurgy,
chirurgy
Obsah: Vyšetření tří anatomických oblastí – slinných žláz,
lymfatických uzlin krku a úloha sonografie ve vyšetřování
vedlejších nosních dutin a obličejového skeletu

www.EUNI.cz
Seznam kurzů – registrace zdarma
Studovna
Audiologie

Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny
ústní, hltanu a hrtanu
1. prosince 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49864-mimoradny-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu
Sonografie B
1.–2. prosince 2017
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/49860-mimoradny-kurz-sonografie-b
Přednáší: Astl, Zábrodský, Laštůvka, Rotnágl, Štrympl
Pro: endokrinology, ORL lékaře, chirurgy
Obsah: sonografie štítné žlázy, příštitných tělísek a orofaryngu

Kolegové,
obecně se o problematice poruch a vad sluchu neví. Pro
nás všechny by bylo prospěšné, kdyby takové informace
byly více rozšířené a všeobecně známé. Dne 3. 3. 2018
je další Celosvětový den sluchu. Prosíme a žádáme, aby
se každý na svém místě zapojil do místních aktivit podle
svých možností. Děkujeme.

Technická audiologie

Za výbor Sekce pro foniatrii a audiologii
Mojmír Lejska

První informace
Od února 2018 proběhne druhý ročník vzdělávacího certifikovaného kurzu IPVZ „Technická audiologie“. Do kurzu
jsou přijímáni vysokoškolsky vzdělaní žadatelé po magisterském či bakalářském studiu jakéhokoliv směru. Výjimečně i středoškoláci s minimální dvouletou zkušeností
z technické audiologie na audiologickém pracovišti.

Elektronický recept
Elektronická preskripce:
https://www.epreskripce.cz
Harmonogram:
https://www.epreskripce.cz/harmonogram-prechodu-na-nove-reseni-cuer

Kurz není zaměřen na korekci sluchových vad sluchadly,
ale na správu a údržbu veškerého technického vybavení
audiologických pracovišť. Bližší informace IPVZ – katedra
nelékařských zdravotnických pracovníků www.ipvz.cz.

Informace o tzv. „registraci“:
https://www.epreskripce.cz/registrace-informacnich-systemu-pro-lekare-lekarniky

Mojmír Lejska
odborný garant
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ANTISEKREČNÍ
FAKTOR (AF)
V MENIÉROVĚ CHOROBĚ

Členství – staňte se členy

Inzerce
KLINICKÁ INOVACE

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

V MENIÉROVĚ CHOROBĚ

ANTISEKREČNÍ FAKTOR (AF)

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.

KLINICKÁ INOVACE
V MENIÉROVĚ CHOROBĚ

Bližší informace najdete na webových stránkách
www.otorinolaryngologie.cz.
Každý může být členem více odborných společností.

aktivují
tvorbu
AF
aktivují
tvorbu AF
Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely

Výhody členství
• Přístup k informacím z dění v oboru
• Odborný časopis Otorinolaryngologie a foniatrie
v tištěné i online verzi
• Výrazně zvýhodněný registrační poplatek
na celostátní kongres ORL společnosti
• Elektronický ORL zpravodaj na vaši e-mailovou adresu
• Možnost získávání cen
• Medializace vašeho pracoviště
• Zprostředkování informací a spolupráce s firmami

je zdrojem
AF
je zdrojem
AF

Dietní
potraviny pro zvláštní lékařské účely
aktivují

tvorbu AF

Potraviny
pro zvláštní
lékařské
účelyúčely
Dietní potraviny
pro zvláštní
lékařské

je zdrojem
AF

Pharma	
  Scandinavia

aktivují
tvorbu AF

Sociální sítě

Pharma	
  Scandinavia

www.metabolimed.cz
je zdrojem
www.metabolimed.czAF

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.

Dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely
Pharma	
  Scandinavia

Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

www.metabolimed.cz

DŮLEŽITÉ! Od 1. 1. 2017
zákaz příjmu peněz
v HOTOVOSTI

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

Pharma	
  Scandinavia

Organizační sekretariát

www.metabolimed.cz

Vzhledem k zavedení Elektronické Evidence Tržeb
(EET), je ČLS JEP nuc na 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.

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
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NEPROPÁSLI JSTE
HUNTERŮV SYNDROM?

Silas 1,5

Silas 5

ZAKROČTE VČAS*
*Zvažte časné vyšetření, diagnostiku
a sledování odborníkem

HUNTERŮV SYNDROM JE PROGRESIVNÍ
GENETICKÉ ONEMOCNĚNÍ

Vzácná kombinace běžných dětských obtíží může signalizovat Hunterův syndrom 1,2

1–2 roky
78 % pacientů s HS bude mít 72 % pacientů s HS prodělá
abdominální hernii1 zánět středního ucha2

4–6 let

68 % pacientů s HS má
zvětšené tonsily nebo
adenoidní vegetace2

KONTAKTUJTE ODBORNÍKA JEŠTĚ DNES

Centrum pro léčbu lysosomálních onemocnění
telefon – sekretariát: 224 967 710
Pro více informací navštivte:

http://huntersyndrome.info/cs/
Median age of onset and prevalence data from HOS (Hunter Outcome Survey).
1. Wraith JE et al. Genet Med. 2008; 10 (7): 508–516. 2. Keilmann A et al. J Inherit Metab Dis. 2012; 35 (2): 343–353.

Shire Czech s. r. o., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
tel.: +420 226 807 113, e-mail: info-czech@shire.com, www.shire.com
Kód: C-ANPROM/CZ//0064
Datum přípravy: červen 2017

