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Milé kolegyně, vážení kolegové,
na členské schůzi naší ORL společnosti 5. 12. 2019 v rámci Otologického dne v Ostravě byly prezentovány a schváleny zprávy o činnosti, hospodaření a revizní komise za volební období 2016–2019. Zápis a přednesené zprávy
jsou k dispozici na http://www.otorinolaryngologie.cz/zapisy-a-rocenky
Děkuji všem členům výboru a každému členovi ORL společnosti za aktivní přístup a rozvoj naší Otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku.
S radostí konstatuji, že ČSORLCHHK ČLS JEP se odborně a čile rozvíjí, je ekonomicky zdravá a ve výborné finanční
kondici. Aktivně a většinou úspěšně jedná se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR, jak v oblasti lůžkové, tak i ambulantní zdravotní péče. Byla vypracována a schválena řada nových registračních listů a indikační kritéria pro sluchové
implantabilní systémy. V mnoha směrech rozvíjí mezioborovou spolupráci s ostatními odbornými společnostmi. Zejména zkvalitňuje celoplošný screening sluchu novorozenců a 5letých dětí v praxi i legislativně v podobě Metodických pokynů MZ ČR. Podporuje vzdělávání mladých otorinolaryngologů finančně i edukačně. Vznikl ucelený seriál
Příruček pro praxi a založená ORL akademie vstoupila do druhého pětiletého cyklu výchovy rezidentů v ORL oboru.
Děkuji za vaši účast ve volbách do výboru a revizní komise ČSORLCHHK ČLS JEP.
Přeji vám a vašim rodinám klidný advent, požehnané Vánoce a pevné zdraví v roce 2020.
Viktor Chrobok
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Na jednání nově zvoleného Výboru 4. 12. 2019 byl jeho
předsedou zvolen prof. Jan Plzák. Předsedou revizní
komise byl zvolen MUDr. Jan Kastner.

Sdělení
U příležitosti slavnostního zahájení Vincentka fóra byla
předána Čestná medaile ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslavu
Fajstavrovi, DrSc., a Čestné členství ČSORLCHHK ČLS JEP
prof. MUDr. Eduardovi Zvěřinovi, DrSc., FCMA.

Za volební komisi
MUDr. Helena Rosická
předsedkyně volební komise

Čestná medaile České lékařské společnosti J.E.Purkyně
prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc

Nová kniha –
Poruchy dýchání
ve spánku –
chirurgická léčba
Vychází nová kniha autorů Jar. Betka, J. Kubíčková, J. Klozar, K. Šonka
a kol. Poruchy dýchání ve spánku.

Čestné členství ČSORLCHHK ČLS JEP
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA

Monografie je zaměřena především na chirurgickou léčbu chrápání a spánkové apnoe. Součástí knihy jsou i léčebné algoritmy, indikace k operacím i popisy operací.
Zájemci o monografii mohou získat bližší informace
na stránkách nakladatelství Tobiáš:
https://www.tobias-ucebnice.cz
Pavel Komínek

Gratulujeme!
Výbor ORL

Výsledky Kutvirtovy ceny
za rok 2018

Výsledky voleb do výboru
společnosti 2019

Kategorie do 35 let
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.,
kolektiv autorů: P. Migaľová, P. Krulová, M. Bar,
D. Jančatová, H. Zakopčanová-Srovnalová,
H. Tomášková, K. Zeleník, P. Komínek
Combined transcranial magnetic stimulation
in the treatment of chronic tinnitus. Annals of Clinical
and Translational Neurology. 2018; 5(7):857-864.
http://dx.doi.org/10.1002/acn3.587 (IF 2017 = 4,649)

Vážené členky, vážení členové ČSORLCHHK ČLS JEP,
v 2. kole voleb, které proběhlo v termínu 4.–25. 11. 2019,
bylo zvoleno následné složení Výboru a Revizní komise:
Výbor
elektronicky

korespondenčně

celkem

Plzák J.
Betka Jan
Chrobok V.
Vydrová J.
Komínek P.
Gál B.
Astl J.
Skřivan J.
Šlapák I.
Zeleník K.
Dršata J.

204
194
184
163
140
138
130
132
128
129
113

20
27
23
17
18
15
22
18
17
6
11

224
221
207
180
158
153
152
150
145
135
124

Revizní komise
Kastner J.
Zábrodský M.
Čelakovský P.

210
207
122

19
16
19

229
223
141

Kategorie nad 35 let
MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.,
kolektiv autorů: D. Kalfeřt, T. Valenta, V. Chrobok
Relation between adenoid size and otitis media
with effusion, European Annals of Otorhinolaryngology,
Head and Neck Diseases, Volume 135, Issue 6, 2018,
Pages 399-402, ISSN 1879-296.
https://doi.org/10.1016/j.anorl.2017.11.011.(IF: 1,036)
Kategorie nebo kapitola v monografii
doc. MUDr. Tedla, PhD., MUDr. Michal Černý, Ph.D.
kolektiv autorů: M. Černý a kol.
Poruchy polykání, 2. doplněné a aktualizované vydání,
Tobiáš: Havlíčkův Brod, 2018, ISBN 978-80-7311-188-5.
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Podpora ČSORLCHHK ČLS
JEP mladým ORL lékařům
v roce 2020

Zprávy z uplynulých
odborných akcí

Aktivní účast na vybraných ORL kongresech
a seminářích
Podpora vzdělávání a účast na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře do 35 let (česko-německé dny do 40 let).

ORL seminář SedmihorkyHrubá Skála 2019
26.–27. září 2019, Sedmihorky

Více informací naleznete na webových stránkách ORL:
http://www.otorinolaryngologie.cz/podpora-k-aktivni-ucasti
Cestovní granty pro mladé ORL lékaře
a PhD studentům
Podpora formou cestovního grantu pro mladé ORL lékaře do 35 let na týdenní stáže na prestižních pracovištích
v Evropě.
Podmínky žádosti, výše grantu, formuláře naleznete
na webových stránkách ORL:
http://www.otorinolaryngologie.cz/cestovni-granty

26.–27. 9. 2019 se v centru Českého ráje na zámku Hrubá Skála diskutovalo na téma rekonstrukční postupy
po operacích v ORL oblasti. Jak je dobrým zvykem, setkali
se zde odborníci různých odborností, nejen lékaři ORL.
Na Hrubé Skále se sešlo 50 účastníků z Čech i Moravy.
Bohužel technický stav areálu lázní v Sedmihorkách nedovolil seminář realizovat v obvyklé lokalitě, proto organizátoři zvolili nedaleký zámek Hrubá Skála. Dle ohlasů
účastníků to byla dobrá volba.

Nový edukativní portál
ORL společnosti
www.ORLtube.cz
Sekce mladých ORL lékařů ve spolupráci s asociačním
managementem naší společnosti připravuje nový edukativní portál pro ORL lékaře a zájemce o obor s názvem
ORLtube.

V rámci přivítání účastníků dr. M. Kracík krátce připomněl
historii nemocnice a ORL oddělení v Liberci a historii seminářů v Lázních Sedmihorky.

ORLtube je vzdělávací on-line portál, který umožní sledovat záznamy vybraných odborných přednášek, publikací,
článků, prezentací abstraktů, ale i živé přenosy z různých
druhů operačních zákroků či akcí. Vyhledávání je rozděleno dle nastavených parametrů – např. rok, název akce,
jméno řečníka a orgánu.

První den byl věnován rekonstrukcím po onkologických
operacích. Přednášející představili přístupy různých, i mimooborových pracovišť. Panel řídili prof. J. Plzák z ORL
kliniky FN Motol a dr. V. Vlachopulos z Stomatologické
kliniky VFN Praha. Přednášející prezentovali zkušenosti z rekonstrukce base lební, užití nazoseptáního laloku.
Představili nejužívanější stopkaté vaskularizované laloky.
Rozebíraly se i komplikace, pohledy na danou problematiku ze všech stran tak, aby byl zajištěn co největší benefit
pro pacienta.

V současné době již můžete na ORLtube najít příručky
praxi, ale i záznam z debaty na téma ”Endoskopická ušní
chirurgie”, která se uskutečnila na Otologickém dni v Ostravě. Moderátor debaty prof. Chrobok, účastníci debaty
doc. Salzman a doc. Bouček.

Po komentované procházce přístupnou historickou částí
zámku a krátkém výletu skalními stezkami blízkého okolí zámku se účastníci sešli k neformálnímu setkání. Stará
přátelství byla utužena, nová vznikla, jak je dobrým pravidlem těchto výjezdních setkání.
Páteční dopoledne bylo věnováno rekonstrukčním postupům po operacích uší. Řízením panelu byli pověřeni prim.
J. Machač z dětské ORL kliniky Brno, doc. J. Bouček a dr.
J. Lazák z ORL kliniky FN Motol. Zazněly přednášky přehledové o užívaných materiálech, strategii rekonstrukcí
středouší u dětí a další. Panel se věnoval i rekonstrukcím
po operacích schwanomů.
Za organizátory všem účastníkům dr. M. Kracík poděkoval
za aktivní účast a bohatou diskusi. Prof. J. Plzák jako odborný garant by rád setkání po roce zopakoval.
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Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci semináře (vrchní sestře a sestřičkám ORL oddělení, technikovi
a ekonomickému oddělení KNL). Poděkování také patří vystavujícím firmám, bez kterých by výjezdní seminář nebylo
možné uskutečnit. Firmy: Medial, Zeiss, Surgipa, Qpharma, LindCare, SD Pharma, Schwabe, Promedica a Radix.

Hlavním tématem vlastního odborného programu byla
problematika cholesteatomu. Jednotlivé přednášky byly
již tradičně koncipovány jako odpověď na otázku co požadovat a co lze očekávat od jednotlivých odborníků
v diagnostice a léčbě u chronického středoušního zánětu
s cholesteatomem.

Fotografie ze semináře jsou dostupné v galerii internetových stránek semináře (7hot.cz).

Jednalo se o mezioborové setkání, přednášejícími byli nejen otorinolaryngologové, ale také patolog, rentgenolog
či foniatr.

Martin Kracík, Jan Plzák

Postupně zazněly příspěvky – co lze očekávat od:
• ORL lékaře na ambulanci (M. Černý),
• pacienta (I. Bártová),
• rentgenologa (J. Dědková),
• patologa (J. Laco),
• vyšetření chuti (J. Vodička),
• klasifikačních systémů (V. Chrobok),
• chirurga – otolaryngologa (L. Školoudík),
• vestibulologa (M. Stříteská),
• statistické analýzy (T. Valenta),
• sluchové protetiky (J. Dršata).

Kurz IPVZ Diagnostika
a management nádorových
onemocnění slinných žláz
1. října 2019, Praha
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole uspořádala dne 1. 10. 2019 kurz
zaměřený na problematiku diagnostiky a léčby nádorových onemocnění slinných žláz. Pod vedením lektorů as.
MUDr. M. Zábrodského, Ph.D. a as. MUDr. M. Kuchaře byly
probrány základy anatomie slinných žláz s přihlédnutím
k jejich praktickému uplatnění v chirurgii. Velká část témat
byla věnována diagnostickému algoritmu, především byl
velký důraz kladen na možnosti ultrazvukové diagnostiky
slinných žláz v kombinaci s možnostmi vyšetření cytoaspirátu. V poslední části kurzu byla představena technika
extrakapsulární exstirpace benigních nádorů a možnosti
neuromonitorace lícního nervu. Praktická ukázka chirurgie poukázala na nutnost modulárního přístupu a flexibilitu ve volbě chirurgického řešení, které je nezřídka ovlivněno až definitivním intraoperačním nálezem.

Komplexní problematika diagnostiky, chirurgické léčby a rehabilitační/protetické péče byla demonstrována
na kazuistických sděleních v panelové diskusi (V. Chrobok).
Petr Čelakovský

Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a těšíme se
na další setkání.
Za lektory
Michal Zábrodský

Kurz IPVZ Septoplastika –
současné trendy

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

17. října 2019, Praha
Dne 17. 10. 2019 proběhl na Klinice otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře
otorinolaryngologie IPVZ již tradiční kurz věnovaný problematice chirurgie nosního septa.

17. října 2018, Hradec Králové

Přednášejícími byli vedoucí kurzu as. MUDr. Miloš Taudy, prim. MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka,
Ph.D. a as. MUDr. Simona Maléřová. Účastníci vyslechli
přednášky věnované anatomii dutiny nosní a nosního
septa, možnostem vyšetření nosní neprůchodnosti, indikacím k provedení septoplastiky, podrobně byly prezentovány moderní chirurgické techniky i pooperační péče.
V druhé části kurzu operatéři předávali své zkušenosti se
septoplastikou v rámci live surgery přímo na operačním
sále pomocí videoendoskopie. Kurz byl jako v minulých
letech plně obsazen.

Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého a Pardubického regionu proběhlo dne 17. 10. 2019
v Hradci Králové. Akce se konala pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS
JEP, hlavními organizátory byly královéhradecká a pardubická ORL klinika.
Partnerem semináře byla firma Surgipa.
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Věříme, že tento kurz přispěl k prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných otorinolaryngologů a těšíme se
na další setkání s kolegy opět na podzim 2020.
Za lektory
Miloš Taudy

XII. Ningerovy dny
18.–19. října 2019, Luhačovice
Ve dnech 18.–19. října 2019 se v krásném prostředí lázeňského města Luhačovice konal již 12. ročník odborné
konference Ningerovy dny. Název této akce nese jméno
významné osobnosti české medicíny, profesora Františka Ningera, který založil v roce 1920 první ORL kliniku
v Brně. Pořadatelem konference byla již tradičně Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU v Brně
ve spolupráci s organizačním výborem Lázní Luhačovice.
Organizátoři akce, přednosta kliniky MUDr. Milan Urík,
Ph.D. a Prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc. zvolili pro letošní ročník téma „Poruchy polykání“. Jedná se o velmi aktuální
problematiku, o čemž svědčil i zájem účastníků a jejich
velmi pochvalné hodnocení celé akce.
Na kongresu zazněly přednášky věnující se etiologii poruch polykání v dětském i dospělém věku (MUDr. Jana
Jančíková, FN Brno a MUDr. Pavla Urbánková Ph.D.,
FNUSA Brno), možnostem rehabilitace z pohledu klinického logopeda (Mgr. Žofia Frajková, Bratislava a Mgr. Denisa Bezděková, FN Brno), možnostem chirurgické léčby
(MUDr. Miloš Šteffl Ph.D., FN Brno), dále byla prezentována problematika extraesofageálního refluxu (MUDr. Jana
Schneiderová, FN Ostrava) a představeny diagnostické
postupy jako FEES (Doc. MUDr. Miroslav Tedla Ph.D. MPH,
Bratislava) a videofluoroskopie (MUDr. Lenka Mrázková,
FN Motol), přednášku na téma screeningu poruch polykání a zajímavé kazuistiky přednesl MUDr. Michal Černý,
Ph.D. (FN Hradec Králové). Páteční program byl zakončen velmi příjemným společenským večerem v prostředí Společenského domu. V sobotu dopoledne zazněly
velmi pěkné a přínosné volné sdělení, které přednesl
MUDr. Hrdlička z Pardubic, primář MUDr. Kraus z Benešova a MUDr. Hana Černá z Brna. Všem přednášejícím
děkujeme za kvalitní přednášky a věříme, že účastníci si
odnesli spoustu užitečných informací.

Mgr. Bezděková, MUDr. Jana Jančíková,

Cizí tělesa v aerodigestivním
traktu a poleptání jícnu u dětí
– multioborový pohled
1. listopadu 2019, Praha
Dne 1. listopadu 2019 uspořádala Klinika ušní, nosní
a krční 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole víceoborový
seminář věnovaný problematice cizích těles v dýchacích
a polykacích cestách u dětí.
Seminář zahájil Dr. med. Dirk Schramm, který pracuje
v dětské nemocnici v Düsseldorfu jako vedoucí dětský
pneumolog, pediatr a dříve i anesteziolog. Ve své přednášce referoval o výsledcích průzkumu, který korespondenčně provedl u endoskopujících pediatrů, anesteziologů, otolaryngologů a internistů. Zúčastnila se ho i zdejší
Klinika ORL. Srovnával použití flexibilní a rigidní bronchoskopie v indikacích diagnostických i terapeutických u cizích těles v dýchacích cestách u dětí. V diagnostických
indikacích preferuje většina lékařů flexibilní endoskopii,
v indikacích terapeutických za účelem extrakce cizího
tělesa většina používá bronchoskopii rigidní, kombinaci
rigidní a flexibilní endoskopie a na posledním místě endoskopii pouze flexibilní.

Milan Urík

MUDr. Pavel Březovský poté hovořil o historických souvislostech endoskopií, o jejím vývoji u nás i ve světě, o biomechanice a patofysiologii dýchání ve vztahu k aspiraci
cizího tělesa.

Ningerovy dny diskuse
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25. Beskydský ORL
den „Stárnoucí
otorinolaryngolog“

O současném stavu endoskopie a technických možnostech mluvil Prim. MUDr. Michal Jurovčík.
Pohled endoskopujícího pediatra – bronchologa podal
Prof. MUDr. Petr Pohunek. O specifikách anestézie a nezanedbatelném významu zkušeného anesteziologa hovořila MUDr. Věra Biskupová. Vlastní kasuistiky a vybrané
případy cizích těles v jícnu a dýchacích cestách včetně
poleptání polykacích cest přednesly MUDr. Manuela Bodláková MUDr. Petra Dytrych. Za zvláštní zmínku stojí knoflíkové baterie v jícnu, jejichž dlouhodobé působení vyvolává závažné poškození tkání, o čemž není – na rozdíl
od kyselin a louhů – tak široké povědomí mezi odbornou
ani laickou veřejností.

1.–2. listopadu, Ostravice
Jubilejní 25. ročník pravidelné nadregionální akce pořádaný Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku se konal
v krásném prostředí v centrální části Beskyd – v Ostravici.
Semináře, se zúčastnilo 160 účastníků.
Na začátku semináře byla poprvé představena monografie Poruchy dýchání ve spánku (J. Betka, J. Kubíčková,
J. Klozar, K. Šonka a kol., nakladatelství Tobiáš), která je
věnována aktuálnímu tématu – chirurgické léčbě poruch
spánku.

Po panelové diskusi a po obědě pokračovala MUDr. Lucie Gernertová statistikou o cizích tělesech v dýchacích
cestách v číslech. MUDr. Rami Katra přednesl prezentaci
o pohledu otolaryngologa na poleptání jícnu, které je velmi závažné a obtížně řešitelné především svými následky. Pediatr Prof. MUDr. Jiří Nevoral mluvil o cizích tělesech
v gastrointestinálním traktu. Je nezbytné zdůraznit především spolykané magnety, které mohou tlakem přes
stěnu střeva vyvolat perforace. Doc. MUDr. Radan Keil
hovořil o svých zkušenostech vedoucího endoskopického
centra, které zasahuje i v urgentních případech flexibilní
endoskopickou extrakcí cizích těles. Zdůraznil, jak je pro
dospělého gastroenterologa překvapující, jak banálně
jsou mnohdy rodiči vnímána cizí tělesa u vlastních dětí.

Odborný program byl zaměřen na nemoci (nejen ORL původu), které mohou potkat „stárnoucího otorinolaryngologa“ (tedy kohokoliv) s přibývajícím věkem.
M. Bar (neurologie, Ostrava) hovořil o organizaci péče
o nemocné s cévní mozkovou příhodou a o bolestech
zad. Zmínil zásady, která musí znát především rychlá záchranná služba, aby byl postižený dopraven do správné
nemocnice (centra) a včas zahájena adekvátní léčba.
V. Procházka (intervenční angiologie, Ostrava) prezentoval
možnosti současné intervenční angiologie. Poukázal na řadě
kazuistik pokrok, kam se obr v posledních desetiletích posunul. Velmi zábavná (zároveň ale smutná) byla prezentace
žádanek o radiologické vyšetření, která jsou odesílána lékaři.
Je až neuvěřitelné, jaká je „lidová tvořivost“ lékařů.

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, emeritní přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK, hovořila o nejčastějších
otravách a poleptání jícnu z pohledu toxikologů Toxikologického informačního střediska. Pohled chirurga na cizí
tělesa v GIT podal MUDr. Vojtěch Dotlačil. O fatálním zakončení případu poleptání jícnu u dospělého pacienta
mluvili jak anesteziolog MUDr. Tomáš Brožek, tak soudní
lékař MUDr. David Vajtr. Seminář zakončila MUDr. Zuzana
Holubová z Kliniky zobrazovacích metod , která mluvila
o cizí tělesech v dýchacích i polykacích cestách z pohledu
své specializace.

V. Chrobok (ORL, Hradec Králové) hovořil o vybraných
projevech ORL nemocí ve vyšším věku. Zvláště zajímavá
a názorná byla videoukázka o metodice hodnocení bolesti (vizuální analogová škála) u méně spolupracujících
pacientů.
K. Zeleník (ORL, Ostrava) hovořil o vlivu věku na třes ruky
operatéra. Je zřejmé, že by každý měl mít sebereflexi
a vědět, kdy přestat operovat.

Pracovní seminář se konal za hojné účasti lékařů mnoha
zúčastněných specializací již podruhé a byl úspěšným
pohledem na multioborovou spolupráci otolaryngologa,
endoskopujícího pediatra, dětského chirurga, anesteziologa, toxikologa, soudního lékaře a radiologa. Cizí tělesa
ve zmíněných lokalitách u dětských pacientů představují
čím dál více žhavé téma a jejich včasné a erudované řešení je podmínkou eliminace případných komplikací, které
jsou závažné a druhdy fatální.

P. Vítek (interna, gastroenterologie, Frýdek Místek) hovořil o pokrocích v interně a gastroenterologii. Byl zdůrazněn význam prevence (koloskopie) pro snížení incidence
karcinomu konečníku a tlustého střeva. Současně byly
představeny další moderní metody a postupy z revmatologie a kardiologie.
P. Šilhán (psychiatrie,Ostrava) zaujal naprosto všechny
posluchače rozborem psychosociálních vlivů z dětství
na život a chování dospělých. Pokud by přednášku s diskusí slyšeli studenti medicíny, nepochybně se chtěli stát
výhradně psychiatry
Pořadatelům se podařilo udržet dobrou úroveň této krátké ale velmi intenzivní akce a to jak v odborné části, tak
i části společenské. Organizátoři se těší na XXVI. Beskydský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu –
prvním víkendu v listopadu (6.–7. 11. 2020)
Pavel Komínek
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a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace
FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, komplikací, atd. Živé
přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé
techniky supraturbinální a infraturbinální antrostomie,
etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie.
Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití různých
typů shaverů (včetně shaverů s vestavěnou koagulací)
a demonstraci různých navigačních systémů (optických
i elektromagnetických).
Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endoskopické endonazální chirurgii. Součástí prvního dne pokročilé části kurzu bylo 19. ORL Vincentka Fórum, v rámci
něhož zazněla přednáška o invertovaném papilomu. Dále
v rámci kurzu zazněly přednášky o přístupech do čelní
dutiny, juvenilním angiofibromu nosohltanu, maligních
nádorech nosu a rinobaze, dacryocystorinostomii, průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášena operace sfenoidu, revizní operace
pro expanzivní polypózu s šířením mimo VDN, plastika
rinobaze nasoseptálním lalokem pro likvoreu. Operace
byly vedeny s využitím navigačních přístrojů s optickým
nebo elektromagnetickým naváděním.

Křest monografie Poruchy dýchání ve spánku

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou
běhů pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli
prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla opět kapacita preparačního kurzu zcela
naplněna.
32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům unikátní odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických
přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu a vlastního nácviku práce
s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

XXV. Beskydský ORL den – posluchači

32. mezinárodní kurz
endoskopické endonazální
chirurgie

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 10.–13. listopadu 2020.
Za pořadatele
Jan Plzák

5.–8. listopadu 2019, Praha
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 uspořádala tradiční, letos již 32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální
chirurgie (včetně disekčního kurzu, který je v současnosti
jediným svého druhu v České republice).
Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 29 lékařů z České republiky, Slovenska, Německa, Ruska a Arménie, 17 z nich
se podílelo na preparačním kurzu na kadaveru. Protože
je kurz zařazen mezi sedm vybraných evropských kurzů,
které jsou podporované Evropskou rinologickou společností, poprvé se ho účastnila lékařka, jejíž účast byla kryta
grantem Evropské rinologické společnosti.
První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické
přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie
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19. ORL Vincentka Fórum

(Pardubice). Další kurz se uskuteční v roce 2020, přesný termín bude zveřejněn na stránkách ORL společnosti
a na webu http://fees.dysfagie.cz.

7. listopadu 2019, Konferenční centrum City, Praha
V Konferenčním centru City v Praze se sešlo přes 200
účastníků při příležitosti konání tradiční akce, letos
19. ročníku ORL Vincentka Fóra. Protože v letošním
roce nebyl na území České republiky pořádán národní ORL kongres (česko-slovenský ORL kongres proběhl v září na Slovensku), byla na letošním ORL Vincentka
Foru udělena ocenění České společnosti ORL a chirurgie
hlav a krku ČLS JEP. Prof. Jaroslav Fajstavr obdržel Čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, Prof. Eduard Zvěřina se stal prvním neurochirurgem, který získal Čestné členství České společnosti
ORL a chirurgie hlav a krku ČLS JEP. Dále byly vyhlášeny
Kutvirtovy ceny za nejlepší publikace a oceněni byli lékaři,
kteří zajišťují chod webových stránek společnosti.

Michal Černý
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie a hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Po sdělení ředitele společnosti Vincentka, a.s. Jana
Šumšala přišel na řadu vrchol programu. Prof. Jan Betka provedl posluchače svými 70 lety s otorinolaryngologií. Jeho sdělení posluchači ocenili dlouhým aplausem
ve stoje. Program uzavřely odborné přednášky: Doc. Jan
Bouček: Pokroky v péči o pacienty s ušním onemocněním,
Prof. Jan Plzák – Invertovaný papilom, dr. Michal Zábrodský – Endoskopická laryngeální chirurgie.

Kurz IPVZ Narrow band
imaging v diagnostice nádorů
hrtanu a orofaryngu

Za organizátory
Jan Plzák

21.–22. listopadu 2019, Praha
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ
uspořádala ve dnech 21.–22. 11. 2019 kurz zaměřený
na problematiku pokročilé optické diagnostiky nádorových
lézí a jejich prekurzorů pomocí úzkopásmového zobrazení.
Pod vedením lektora as. MUDr. M. Zábrodského, Ph.D. byly
probrány principy zpracování obrazu u NBI technologie,
dále ukázky patologických stavů. Velmi bohatá diskuse se
rozvinula kolem managementu pacientů s časnými nádory
hrtanu a otázky resekčních okrajů. V druhé části prvního
dne pak frekventanti asistovali vyšetřování pacientů, dispenzarizovaných pro slizniční patologie v oblasti horních
cest dýchacích a polykacích. Druhý den byl pak věnován
praktickému využití NBI technologie intraoperačně.

Kurz flexibilního
endoskopického vyšetření
polykání

Znovu zcela naplněná kapacita kurzu svědčí o zájmu ORL
obce o nové technologie a také o rozšíření NBI zobrazení do ambulantních praxí a nemocnic. Děkujeme všem
účastníkům za aktivní účast a těšíme se na další setkání.

14. listopadu 2019, Hradec Králové

Za lektory
Michal Zábrodský

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se uskutečnila teoretická
část kurzu flexibilního endoskopického vyšetření polykání (FEES). Kurz spolupořádaly hradecká, ostravská, pardubická ORL klinika. Kurz byl cílen na získání teoretických
znalostí k provádění FEES, step-by-step postup vyšetření, spolupráci s klinickým logopedem, nácvik režimových
a terapeutických opatření.
Součástí kurzu bylo hands-on vyšetřování na endoskopických věžích a diskutovány byly kazuistiky.
Lektory kurzu byli M. Černý a L. Zeinerová (Hradec Králové), L. Staníková, J. Schneiderová (Ostrava), I. Bártová
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59. Otologický den

Pozvánky na schůze
a odborné akce

5. prosince 2019, Ostrava
http://www.otologie2019.org
Otologický den zorganizovala Klinika otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava v kongresovém
centru hotelu Clarion v Ostravě, zúčastnilo se jej 127
účastníků z celé ČR. Program se skládal z kulatých stolů
a volných sdělení.

Audiologické semináře
prosinec 2019 – březen 2020, Praha
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=706

Sluchová trubice byla předmětem prvního panelu. Zazněly zde přednášky o vyšetřování, diagnostice, léčbě nemocí sluchové trubice ale i sdělení o vlivu změn tlaku na sluchovou trubici v hyperbarické komoře. Byla představena
také problematika patulozní sluchové trubice. Přednášející (I. Bártová, M. Formánek, M. Hájek, M. Jurovčík, L. Školoudík, K. Zeleník) odpověděli v diskusi na řadu otázek,
které vyvolala mezi účastníky jejich sdělení.

Místo konání: posluchárna A303, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (3. patro, budova A), ulice
Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
Počet kreditů: 3
Data nejbližších seminářů: 15. 1. 2020, 12. 2. 2020, 18. 3.
2020 vždy od 16:00

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

Další panel byl věnován PRO/PROTI diskusi o endoskopické chirurgii ucha (R. Salzman, J. Bouček, V. Chrobok). Je zřejmé, že využití endoskopů se bude rozšiřovat
i v otochirurgii, indikace a limity se nicméně stále hledají.
Poslední blok byl věnován volným sdělením s otologickou
problematikou, ukázalo se, jak pestrá je otologická problematika. Zaujala zvláště možnost zobrazení rozšířeného d. endolymphaticus v MRI obraze (J. Dědková, Hradec
Králové).

16. ledna 2020, Hradec Králové

Součástí otologického dne byla také členská schůze
ČSORLCHHK ČLS JEP. Byly zde schváleny zprávy o činnosti výboru, o hospodaření, zpráva revizní komise
za uplynulé období (2016-2019), dále byly představeny
výsledky voleb do výboru společnosti pro příští volební
období (2020–2023).

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

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

Příští 60. otologický den se uskuteční v r. 2020 v Praze.

Termín: 16. leden 2020 15.00 – 17.30 h
Místo konání: Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Program:

Za pořadatele
Pavel Komínek

Předání ceny za učebnici eORL prof. MUDr. I. Hybáškovi, DrSc.
Ing. Klaudia Doležalová: Kochleární implantáty

„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a léčbě
maligních nádorů kůže – pozitivní okraj – od …“
J. Mejzlík, M. Černý: … ORL lékaře – definice pozitivního okraje
J. Čelakovská: … dermatologa – požadavky na velikost negativního okraje u kožních nádorů
J. Laco: … patologa – technika vyšetření okrajů, peroperační vs pooperační hodnocení okrajů
K. Pokorný., J. Vodička: ... pacienta a jeho rodiny
J. Vodička, K. Pokorný: … ORL lékaře – bazaliom, spinaliom kůže
S. Škvarlová, J. Vodička, M. Hácová, A. Lierová. V. Karvay, M. Obšelová: …začínajícího lékaře
O. Lutonský: … očního lékaře – vnitřní oční koutek a slzné cesty u kožních nádorů
A. Fibír: … plastického chirurga – maligní melanom
L. Školoudík, P. Kordač: … ORL lékaře – karcinom z Merkelových buněk
M. Vošmik, M. Hodek: … onkologa – vliv pozitivních okrajů na pooperační onkologickou terapii
kožních nádorů
V. Chrobok, P. Čelakovský: kazuistiky, panelová diskuse
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší
Partneři semináře: Cochlear Europe Limited
Pavel Komínek

Viktor Chrobok
Petr Čelakovský, Jan Vodička
organizátoři
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Temporal bone course – Prague 2020
20.–23. ledna 2020, Praha
http://temporalbonecourse.cz/

XVIII. kongres mladých
otorinolaryngologů

Vážení kolegové,

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

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

Prezident kongresu
MUDr. Veronika Bandúrová
Organizátor
Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku 1. LFUK a FN v Motole

Základní principy chirurgie kůže
a hlavy a krku

Těšíme se na vaši účast
Za organizátory
Jan Bouček

24. března 2020, Praha
www.aesculap-akademie.cz/

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

SCIENTIFIC DIALOG

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHIRURGIE KŮŽE
HLAVY A KRKU
24. března 2020 | Praha 8
B. Braun Dialog

XVIII. kongres mladých
otorinolaryngologů

Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové UK LF v Hradci Králové
Pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP

12.–14. března 2020, Špindlerův Mlýn
http://www.mladiorl.cz/
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zveme vás na XVII. kongres mladých ORL, který se bude
konat 12.–14. března 2020 ve Špindlerově mlýně.
Témata kongresu jsou:
• Zobrazovací metody v ORL
• Slinné žlázy
• Ucho
• Varia
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Workshop – Chirurgie chrápání
a spánkové apnoe

Témata roku 2020:
• otologie
• onkologie
• dětská ORL
• varia

6.–7. dubna 2020, Ostrava
http://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce?id=562
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vás srdečně pozval na mezinárodní workshopu chirurgie chrápání a spánkové apnoe.
Workshop je především na praktické aspekty diagnostiky
a chirurgie poruch spánku. Kromě živých přenosů z operačních sálů bude značný prostor věnován diskuzím ke kontroverzním i méně kontroverzním tématům.
Workshopu se zúčastní významní zahraniční i domácí přednášející.
Program ke stažení zde.
Na setkání s Vámi v Ostravě se těší
Pavel Komínek

Kurz rigidní a flexibilní
bronchoskopie

10. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření u náhlých
a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi

20.dubna 2020, Brno
Vážení kolegové a kolegyně,
Srdečně vás zveme na kurz rigidní a flexibilní bronchoskopie, který budeme pořádat na Klinice dětské otorinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.

24.–25. dubna 2020, Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz

Kurz bude rozdělen do dvou částí – teoretické a praktické. V rámci přednášek vám zkušení lékaři kliniky sdělí důležité anatomické poznámky, dozvíte se, jaké instrumentárium se používá pro rigidní a flexibilní bronchoskopii,
jak s ním nacházet a jak o něj pečovat a samozřejmě také
jasně definované postupy provedení bezpečné bronchoskopie.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Sekce pro foniatrii a audiologii
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., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava

si Vás dovolují pozvat na

Přednášky budou doplněny kazuistikami typických i méně
častých diagnóz s video-dokumentací.

10. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi

Přihlášky: Zájemci o kurz se přihlásí písemně na adresu:
puklova.jana@fnbrno.cz

Termín: 24.-25.4.2020

Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Kontakt: Jana Puklová, sekretariát KDORL FN Brno.
http://sympozium.orlfnhk.cz

Program ke stažení zde.

XXIX. jihočeské ORL dny

Na pracovní setkání se těší

23.–24. dubna 2020, České Budějovice
www.orldny2020.cz

Jan Vodička
Karel Pokorný
Pardubice

Vážené kolegyně, vážení kolegové a milí přátelé,
dovolujeme si Vás opět pozvat do Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, kde ve dnech 23. a 24. dubna
2020 pořádáme již XXIX. jihočeské ORL dny.
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Viktor Chrobok
Petr Čelakovský
Hradec Králové

Pavel Komínek
Karol Zeleník
Ostrava
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82. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP

Czech-German ENT Days 2020
18.–19. září 2020, Halberstadt
https://www.ameos.eu/czechgermanentdays2020/

17.–19. června 2020, Praha
https://www.orlkongres2020.cz/

Akce připravované Klinikou
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole,
Katedrou IPVZ v I. pololetí 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na 82. kongres ORL společnosti
do Cubex Centra v Praze, které bylo v soutěži 9th Global
Eventex Award 2019 zvoleno nejlepší novou kongresovou lokací na světě.

Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů
s dysfagií včetně FEES
19. března 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Poprvé v historii konání národních kongresů se podařilo navázat spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation a součástí kongresu bude tzv. Joint meeting s účastí špičkových
amerických odborníků, kteří přednesou své příspěvky
na aktuální témata a zúčastní se panelových diskusí.

Rehabilitace u pacientů po ORL výkonech a s neurologickým onemocněním.
Kurz – Laryngologie
20. března 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

Témata kongresu:
Spánková medicína, rinologie

Laryngologické aspekty infekce virem lidské papilomatózy. Diagnostické a terapeutické možnosti, indikace k chirurgické léčbě. Teoretické přednášky a praktické ukázky
chirurgického ošetření.

Registrace na kongres je možná zde.
Za organizátory
Jaroslav Kraus
prezident kongresu

Kurz – Sonografie hlavy a krku
14.–15. dubna 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

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

Využití sonografie v diagnostice hlavy a krku, zejména
rezistence na krku (štítná žláza, krční uzliny, cysty, nádory atd.), slinné žlázy. Sonografie a punkce tenkou jehlou,
metody, klinické diagnózy, léčba
Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě
obstrukčního syndromu spánkové apnoe
17. dubna 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
Problematika diagnostiky, konzervativní i chirurgické léčby OSAS. Teoretické přednášky, ukázky operačních postupů
Kurz – Chirurgie štítné žlázy
25. května 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190

17–19/6/2020
CUBEX CENTRUM PRAHA

Chirurgie štítné žlázy – chirurgická anatomie, operační
technika, minimálně invazivní přístupy, nové technologie,
neuromonitoring

SEKRETARIÁT KONGRESU:
GUARANT INTERNATIONAL
SPOL. S R. O. / OLE 2019

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

Kurz – Onkologie hlavy a krku
26. května 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2190
Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku

WWW.ORLKONGRES2020.CZ
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Členství – staňte se členy

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

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

Hlavní partneři

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

Partneři

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

Organizační sekretariát
Asociační management pro ČSORLCHHK
vykonává Association House společnosti
GUARANT International, spol. s r. o.
Kontakt:
Veronika Janůrková, DiS.
asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo janurkova@associationhouse.cz
Zveřejňovaní fotografií se řídí pravidly uvedenými
na webových stránkách ORL.
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www.otorinolaryngologie.cz
ověřený zdroj
vašich informací

