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Milé kolegyně, milí kolegové,
máme za sebou čtvrtrok, který si jistě budeme dlouho pamatovat po stránce změn v našem profesním, ale i osobním životě. Pandemie COVID-19 nám mnoho dobrého nepřinesla, ale jejím pozitivem bude, že jsme se naučili více
a řádně používat osobní ochranné prostředky.
S potěšením můžeme konstatovat, že se postupně vracíme ke standardnímu provozu našich pracovišť. Rozbíhá se
opět jak léčebně-preventivní péče, tak i systém vzdělávacích akcí. O tom ostatně svědčí i obsah tohoto čísla ORL
Zpravodaje, který jsme pro Vás připravili.
Přejeme Vám hlavně pevné zdraví.
Jan Plzák
Za výbor ČSORLCHHK ČLS JEP

Od 1. 1. 1963 byl ustanoven do funkce zástupce přednosty kliniky. Pod vedením prof. MUDr. Jana Hybáška,
DrSc. a prof. MUDr. Lubomíra Faltýnka, DrSc. se obohatil v oboru ORL jak teoreticky, tak prakticky a provedl
182 velkých operací, publikoval v odborném písemnictví
a přednesl 6 vědeckých přednášek. V případě potřeby
také vyučoval mediky a zdravotní sestry. V roce 1965
bylo v Náchodě zřízeno ORL oddělení, kde pracoval jako
první primář od r. 1965 až do roku 1989. Po odchodu
do důchodu ještě 5 let pracoval v ambulancích v Náchodě a Broumově.

Sdělení
Laudace k 95. narozeninám
panu primáři MUDr. Antonínu
Beňovi
Dne 2. června 2020 se dožívá významného životního jubilea emeritní primář
ORL oddělení v Náchodě,
pan MUDr. Antonín Beňo,
o kterém se můžeme domnívat, že je v současnosti
nejstarším žijícím otorinolaryngologem v České, ale
i Slovenské republice.

Vážený pane primáři, děkujeme za Váš celoživotní přínos
pro náš obor a přejeme Vám do dalšího života zejména
hodně zdraví, pohody a vitality.
Ivan Kalivoda & výbor ČSORLCHHK ČLS JEP

Informace pro ambulantní
otorinolaryngology a foniatry

Narodil se v roce 1925
v obci Malé Ostratice
(okres Bánovce nad Bebravou). Po studiu na gymnáziu v Trnavě, vystudoval
LF Univerzity Komenského v Bratislavě, kde promoval
v roce 1951. Po promoci byl umístěnkou přidělen na východní Slovensko do nemocnice v Humenném, na oddělení chirurgie a ORL. Absolvoval roční vojenskou službu
ve vojenské nemocnici v Hradci Králové a znovu se vrátil
do Humenného, kde pracoval další tři roky. Na ORL kliniku v Hradci Králové nastoupil po konkurzu 21. 12. 1956,
a v roce 1957 zde složil odbornou atestační zkoušku.

Vláda v současné době předkládá návrh kompenzačního
zákona pro zdravotnictví, který by měl kompenzovat nižší příjmy poskytovatelů zdravotních služeb z veřejného
zdravotního pojištění v souvislosti s omezeními, ke kterým došlo v důsledku světové pandemie. Na základě tohoto zákona Ministerstvo zdravotnictví vydá novou úhradovou vyhlášku pro rok 2020, která má zohlednit náklady
a výpadky zdravotních služeb v souvislosti s pandemií
Covid 19. Kompenzaci vyplatí zdravotní pojišťovna poskytovatelům v rámci vyúčtování hrazených zdravotních
služeb nebo formou záloh na zdravotní péči.

1

2

Červenec
2020

ORL
zpravodaj

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

Koncem května byl definitivně ukončen výdej osobních ochranných prostředků a dezinfekce. MZČR vyzývá
v současné zlepšené epidemiologické situaci zdravotnická zařízení k vytvoření vlastních zásob ochranných prostředků a dezinfekce na dobu alespoň jednoho měsíce.
Současně vyzývá provozovatele zdravotnických zařízení
k aktualizaci provozních řádů tak, aby byla zdravotnická
zařízení do budoucnosti připravena zvládat mimořádnou
epidemiologickou situaci a zabránit nekontrolovatelnému šíření infekční nemoci.

V hodnocení terapeutické zaměnitelnosti SÚKL konstatuje, že nenalezl jinou srovnatelně účinnou terapii. Česká
společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
ČLS JEP souhlasí s hodnocením léčivého přípravku a potvrzuje, že se jedná o jeden z nemnoha originálních preparátů, které jsou schváleny pro použití v otorinolaryngologii.

Biologická léčba chronické
rinosinusitidy s polypy

Jitka Vydrová
Předsedkyně Sdružení ambulantních
otorinolaryngologů a foniatrů

Od letošního roku je pro pacienty s refrakterní chronickou rinosinusitidou s polypy i v České republice dostupná
biologická léčba dupilumabem. Dupilumab je monoklonální protilátka, která blokuje receptor IL-4alfa. Dle nového vydání EPOS 2020 https://www.rhinologyjournal.
com/Documents/Supplements/supplement_29.pdf dupilumab u pacientů s chronickou rinosinusitidou s polypy
vede k redukci velikosti nosní polypózy, redukci opacifikace vedlejších nosních dutin na CT, zmírnění symptomů, zlepšení čichu a pacienty je dobře tolerován. Indikace k biologické léčbě chronické rinosinusitidy dle EPOS
2020 přinášíme zde https://www.otorinolaryngologie.
cz/o-spolecnosti/sekce-spolecnosti/sekce-rinologicka/.

Rozšíření podmínek úhrady
INFALIN DUO
Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,
informujeme Vás o nových podmínkách úhrady léčby
ze zdravotního pojištění pro přípravek INFALIN DUO
platných od 1. května 2020, které SÚKL stanoví a rozšiřuje (uvedeno modře) takto:

Zahájili jsme jednání o zřízení center biologické léčby
v rámci ORL odbornosti. Než bude legislativní proces jejich zřízení uzavřen, je možno žádat o úhradu léčiva prostřednictvím mimořádné úhrady přes paragraf 16.

E/ORL
P: Kombinace léčivých látek ciprofloxacin/fluocinolon je
hrazena při prokázané citlivosti bakteriálního agens v indikaci akutní otitis externa s intaktním bubínkem, a to
v případě nedostupnosti, kontraindikace či neúčinnosti
topických přípravků s obsahem polymyxinu B nebo aminoglykosidů.

Zdeněk Knížek, Jan Vodička, Jan Plzák
Za Rinologickou sekci

Dále je hrazena za předpokladu prokázané citlivosti
bakteriálního agens při supuraci v trepanační
dutině po tympanomastoidektomii nebo v indikaci
hnisavého středoušního zánětu superponovaného
na chronickou sekretorickou otitidu při zavedené
ventilační trubičce.

Nová příručka pro praxi –
videofluoroskopie polykání
(VFSS)
Na ORLtube je zveřejněna nová příručka pro praxi – videofluoroskopie polykání (VFSS). Příručka je ke stažení
zde.

V případě hrozby z prodlení je možné přípravek
podat ještě předtím, než jsou známy výsledky
bakteriologického vyšetření. Pokud není aktuálně
místo infekce přístupné pro odběr materiálu
k bakteriologickému vyšetření, je třeba toto zdůvodnit
v dokumentaci pacienta.
Kód SÚKL
0189423

Název
INFALIN
DUO
Max. cena
204,38

Doplněk
3 MG/ML + 0,25 MG/ML
AUR GTT SOL 10 ML
Úhrada
Max.
doplatek
75,82
128,56

Příručka pro praxi:

VIDEOFLUOROSKOPIE
POLYKÁNÍ (VFSS)

SÚKL posoudil účinnost a bezpečnost přípravku a potvrdil, že léčba INFALIN DUO prokázala kratší trvání otorei a vyšší klinickou a mikrobiologickou úspěšnost
léčby AOMT v případě použití kombinace ciprofloxacin/
fluocinolon oproti ciprofloxacinu samotnému. Mezi sledovanými způsoby léčby nebyly pozorovány větší rozdíly
ve výskytu nežádoucích účinků.

MUDr. Lucie Zeinerová1
MUDr. Michal Černý, Ph.D.1, 3
MUDr. Jana Dědková2
Mgr. Barbora Červenková4
MUDr. Jana Šatanková1, 3
Mgr. Denisa Stránská1
Mgr. Markéta Kleinerová1
Mgr. Kateřina Hrdinková1
1
2
3
4

2

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno

2

Červenec
2020

ORL
zpravodaj

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

Nové webové stránky

Národní ORL kongres je
odložen z důvodů pandemie
COVID-19 na rok 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé a návštěvníci webových stránek. Spustili jsme pro vás nové webové
stránky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Naším cílem bylo vytvořit přehlednější a uživatelsky příjemnější web, na kterém najdete všechny potřebné informace týkající se našeho oboru a společnosti.

s ohledem na současnou situaci jsme došli k nelehkému
rozhodnutí posunout 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na příští rok.

Zjednodušili jsme i vyhledávání a na stránkách teď i nyní
naleznete vše potřebné. Na hlavní stránce i v aktualitách
vás nadále budeme informovat nejen o dění v České republice, ale i ve světě.

Nový termín je stanoven na 8.–10. června 2021 opět
v Cubex Centru v Praze – www.orl2021.cz. Téma a program kongresu zůstávají zachovány.

Věříme, že se vám naše nové webové stránky budou líbit a budete se v nich dobře orientovat. V případě dotazů, postřehů a připomínek nás můžete kontaktovat zde.
Vaše požadavky na zveřejnění odborných akcí vkládejte
pomocí online formuláře www.otorinolaryngologie.cz/
odborne-akce/vlozit-akci, žádosti o zvěřejnění informací
posílejte na www.otorinolaryngologie.cz/kontakt.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, ale zdraví
a bezpečnost všech účastníků je pro nás prioritou. Věříme, že se můžeme spolehnout na Vaši podporu, aktivní
účast a o rok později se v Praze uvidíme.
Pokud máte jakékoliv otázky, prosím pište na:
orl2021@guarant.cz.
Těšíme se na Vás v příštím roce v lepších časech!
Za organizátory
Jaroslav Kraus
prezident kongresu
82. KONGRES
ČESKÉ SPOLEČNOSTI
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY
A KRKU ČLS JEP
8–10/6/2021
CUBEX CENTRUM PRAHA

Termíny zkoušek
specializačního vzdělávání

Nová rubrika COVID-19
Snažili jsme se postupovat a koordinovat naši činnost jak
dle aktuální situace v ČR, tak i dle poznatků a zkušeností
kolegů zemí postižených dříve a více. Proto jsme pro Vás
vytvořili novou rubriku webových stránek ORL společnosti „COVID-19“, kde jsou umístěny jak domácí, tak průběžně aktualizované zahraniční zdroje a doporučení.

Podzimní termín zkoušky po ORL kmeni:
30. 10. 2020, Praha, 1. LF UK.
Obracíme se na všechny školence, školitele i garanty
vzdělávání, aby respektovali dohodu Specializační oborové rady ORL (s podporou Výboru ČSORLCHHK), že zkoušky po kmeni jsou každý půlrok uskutečňovány na jedné
lékařské fakultě (a to identické, na které probíhá v daný
půlrok i atestační zkouška). Výrazně to zkvalitňuje a sjednocuje úroveň zkoušek a šetří čas a energii zkoušejících.
Podzimní termín atestační zkoušky:
13. 11. 2020, Praha, 1. LF UK
www.otorinolaryngologie.cz/vzdelavani/atestace/terminy/
Jan Betka
předseda Specializační oborové rady ORL
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Laureáti Kutvirtovy ceny 2019

Simona Simonidesová, Eva Hamšíková, Viera Ludvíková,
Jan Klozar, Ondřej Vencálek, Ruth Tachezy
Prognostic value of posttreatment HPV-specific
antibodies in patients with oropharyngeal tumors

https://otologickyden2020.cz

Surgical Oncology, 2019;1-8. DOI: 10.1002/jso.25473 (IF 3.114)

V letošním roce se do soutěže o Kurvirtovu cenu za nejlepší publikace roku 2019 přihlásilo 20 prací. Všichni
autoři, jejichž práce splnily všechny podmínky, se stávají laureáty Ceny. Vyhlášení vítězných prací jednotlivých
kategorií soutěže proběhne v rámci Otologického dne
3. 12. 2020 v Praze.

Milan Urík, Andrea Kaliariková, Josef Machač,
Micha Jurajda
Experience with cholesteatoma behind an intact
tympanic membrane in children
American Journal of Otolaryngology, 2020 Mar – Apr;41(2):102379. doi:
10.1016/j.amjoto.2019.102379. Epub 2019 Dec 19. (IF 0.932)

Laureáty ceny se stávají autoři prací
(řazeno abecedně):

Milan Urík, Dagmar Hošnová, Ivo Šlapák,
Jana Jančíková, Jan Odstrčilík, Jiří Jarkovský,
Wolf-Dieter Baumgartner
First experiences with a new adhesive bone conduction
hearing device in children

Kategorie do 35 let:
Vít Blanař, Manuela Hödl, Christa Lohrmann,
Yufitriana Amir, Doris Eglseer
Dysphagia and factors associated with malnutrition risk:
A 5-year multicentre study

Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2019 Nov;126:109614. doi: 10.1016/j.
ijporl.2019.109614. Epub 2019 Jul 29 (IF 1.225)

Medicína hlavy a krku, Journal of Advanced Nursing (JAN),
2019;75:3566–3576, ISSN: 0309-2402, doi: https://doi.org/10.1111/
jan.14188, (IF 2.376)

Kategorie nad 35 let:
Zuzana Balatková, Zdeněk Čada, Silvie Hrubá, Martin
Komarc, Rudolf Černý
Assessment of visual sensation, psychiatric profile and
quality of life following vestibular schwannoma surgery
in patients prehabituated by chemical vestibular ablation

Martin Formánek, Pavel Komínek, Debora Jančatová,
Lucia Staníková, Radoslava Tomanová, Jana
Vaculová, Milan Urík, Ivo Šlapák, Karol Zeleník
Laryngopharyngeal Reflux Is a Potential Risk Factor for
Juvenile-Onset Recurrent Respiratory Papillomatosis

Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2019 Dec 3.
doi: 10.5507/bp.2019.056, PMID:31796939, (IF 1.141)

BioMed Research International, Volume 2019 |Article ID 1463896 | 5
pages | https://doi.org/10.1155/2019/1463896, (IF 2.197)

Zdeněk Čada, Zuzana Balatková, Ondřej Čakrt,
Silvie Hrubá, Martin Komarc, Jan Plzák, Rudolf Černý
Predictors of central vestibular compensation after
surgery for vestibular schwannomas

Jan Heřman, Zuzana Sedláčková, Tomáš Fürst,
Jaromír Vachutka,Richard Salzman, Jaroslav Vomáčka
and Miroslav Heřman
The Role of Ultrasound and Shear-Wave Elastography in
Evaluation of Cervical Lymph Nodes

Acta Otorhinolaryngol Ital, 2019;39:46-52; doi: 10.14639/0392-100X1963, (IF 1.196)

Zdeněk Čada, Dana Šafka Brožková, Zuzana Balatková,
Pavlína Plevová, Dagmar Rašková, Jana Laštůvková,
Rudolf Černý, Veronika Bandúrová
Moderate sensorineural hearing loss is typical
for DFNB16 caused by various types of mutations
affecting the STRC gene

BioMed Research International (Hindawi), Volume 2019, Article ID
4318251, 6 pages, https://doi.org/10.1155/2019/4318251, (IF 2.197)

Silvie Hrubá, Martin Chovanec, Zdeněk Čada,
Zuzana Balatková, Zdeněk Fík, Kryštof Slabý,
Eduard Zvěřina, Jan Betka, Jan Plzák
The evaluation of vestibular compensation by
vestibular rehabilitation and prehabilitation in shortterm postsurgical period in patients following surgical
treatment of vestibular schwannoma

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2019, ISSN 0937-4477,
https://doi.org/10.1007/s00405-019-05649-5 (IF 1.750)

Anasuya Guha, Zdenek Musil, Aleš Vícha, Tomáš Zelinka,
Karel Pacák, Jaromir Astl, Martin Chovanec
A systematic review on the genetic analysis
of paragangliomas: primarily focused on head and neck
paragangliomas

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 276 (10), pp.2681, ISSN
0937-4477, DOI 10.1007/s00405-019-05503-8 (IF 1.750)

Alžběta Jechová, Martin Kuchař, Stěpán Novák,
Vladimír Koucký, Lucie Dostalová, Michal Zábrodský,
David Kalfeřt, Jan Plzák
The role of fine-needle aspiration biopsy (FNAB)
in Warthin tumour diagnosis and management

Neoplasma, 2019; 66(5):671-680. doi: 10.4149/neo_2018_181208N933
(IF 1.771)

Anasuya Guha, Petr Schalek, Martin Chovanec
Syndromes that predispose to epistaxis

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, ISSN
0937-4477, Volume 276, Number 10, 276:2941-2946 DOI 10.1007/
s00405-019-05566-7 (IF 1.75)

Eur Arch Otorhinolaryngol., 2019; 276(4):939-944. doi: 10.1007/
s00405-019-05310-1. Epub 2019 Jan 30. (IF 1.750)

Martin Kaňa, Radim Kaňa, Ctibor Povýšil
New Developments in Understanding the Histological
Structure of Human Ear Cartilage

David Kalfeřt, Jaroslav Ludvik, Radek Kučera,
Ondřej Topolčan, Petr Čelakovský, Martin Pesta,
Ivana Kholová, Jan Plzák, Marie Ludvíková
Pretreatment Serum Levels of Soluble Cytokeratin
Fragments (Cyfra 21-1, TPS, MonoTotal) in Relation
to Clinical and Pathobiological Aspects of Head and Neck
Squamous Cell Carcinomas

Folia Biologica (Praha), 2019;65(5-6):256-264, (IF 1.073)

Vladimír Koucký, Jan Bouček, Anna Fialová
Immunology of Plasmacytoid Dendritic Cells in Solid
Tumors: A Brief Review

Anticancer Research, 2019 Sep; 39 (9): 5171-5177. doi:10.21873/
anticanres.13713 (IF 1.935)

Cancers, 2019, 11, 470; doi:10.3390/cancers11040470, (IF 6,1)
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Petr Lukeš, Michal Zábrodský, Jaroslav Sýba,
Eva Lukešová, Michal Votava, Jan Plzák
Efficacy of Transnasal Flexible Videoendoscopy
with Narrow Band Imaging for Follow-Up of Patients
After Transoral Laser Cordectomy

Zprávy z uplynulých
odborných akcí

Lasers in Surgery and Medicine, 2019,9, DOI: 10.1002/lsm.23143 (IF 3.262)

XVIII. kongres mladých
otorinolaryngologů

Jan Plzák, Jan Bouček, Veronika Bandúrová,
Michal Kolář, Miluše Hradilová, Pavol Szabo,
Lukáš Lacina, Martin Chovanec, Karek Smetana
The Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Microenvironment as a Potential Target for Cancer Therapy

12.–14.března 2020, Špindlerův Mlýn

Cancers (Basel), 2019 Mar 28;11(4). pii: E440. doi: 10.3390/
cancers11040440 (IF 6.162)

Kongres byl tradičním setkáním mladých otorinolaryngologů z Česka i Slovenska v komorní a přátelské atmosféře.
Výkon přednášejících byl profesionální a kvalita příspěvků
byla natolik vysoká, že bychom jejich přínos mohli srovnat
s národním kongresem či zahraničním sympóziem. Jistě
neplatilo, že by se zde „učilo“ přednášet.

Kategorie monografie:
Jaroslav Betka, Jaroslava Hybášková, Jan Klozar,
Karel Šonka a kolektiv
Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba
Medicína hlavy a krku, Tobiáš, ISBN 978-80-7311-197-7, 1. vydání 2019

Odborný program byl rozdělen do jednotlivých částí:
ucho, slinné žlázy, zobrazovací metody a varia. V jednotlivých sekcích byly uděleny ceny za nejlepší abstrakty.
Ocenění autoři jsou Žofia Frajková, Ludmila Verešpejová,
Andrea Kaliariková, Roman Gašpierik, Lucia Fabišíková
a Lucie Zeinerová. Všem gratulujeme.

Lukáš Školoudík, Martin Formánek a kolektiv
Sluchová trubice
Medicína hlavy a krku, Tobiáš, ISBN 978-80-7311-189-2

Finanční podpora
ČSORLCHHK ČLS JEP
mladým ORL lékařům

Kongres byl poslední odbornou ORL událostí, která se konala před vyhlášením koronavirového nouzového stavu,
vzhledem k čemuž neproběhla v plném rozsahu. Navzdory omezením splnil svůj účel ke spokojenosti účastníků.
Těšíme se na příští setkání. Pevně věříme, že proběhne
za standardních podmínek za dva roky na Slovensku.

Podporujeme vzdělávání a účast na vybraných ORL kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře. Finanční
podpora akcí, které z důvodu pandemie koronaviru neproběhnou v roce 2020, se přesouvají na rok 2021.

Veronika Bandúrová
prezident kongresu

Aktuálně si můžete žádat:
• finanční podpora aktivní účasti na vybraných ORL
kongresech a seminářích
podpora vzdělávání a účast na 82. kongres ORL
2021, Českou ORL akademii, Foniatrický kongres,
Česko-německé dny pro mladé ORL lékaře do 35
let (česko-německé dny do 40 let). Více informací
naleznete na webových stránkách ORL: https://www.
otorinolaryngologie.cz/granty-a-podpora/podpora-kaktivni-ucasti/
• cestovní granty pro mladé ORL lékaře na rok 2021
podpora formou cestovního grantu pro mladé
ORL lékaře a PhD studenty do 35 let na 1–2
týdenní stáže na prestižních pracovištích v Evropě.
Podmínky žádosti, výše grantu, formuláře naleznete
na webových stránkách ORL: https://www.
otorinolaryngologie.cz/granty-a-podpora/cestovnigranty/granty-na-rok-2021-podminky/

XVIII. kongres mladých
otorinolaryngologů
—
12.–14. 3. 2020, Špindlerův Mlýn
—
www.mladiorl.cz

Termín pro podání žádostí 31. 8. 2020.
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Základní principy chirurgie kůže
a hlavy a krku

Pozvánky na schůze
a odborné akce

15. září 2020, Hradec Králové
www.aesculap-akademie.cz/

Kurz Flexibilní endoskopické
vyšetření polykání FEES
10. září 2020, Hradec Králové
http://fees.dysfagie.cz/

Slámův ORL den
11. září 2020, Ústí nad Labem
www.kzcr.eu/konference/orl2020
Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,

SCIENTIFIC DIALOG

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHIRURGIE KŮŽE
HLAVY A KRKU

dovolte mi, abych Vás jménem svým i všech kolegů Kliniky ORL, chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, pozval na 27. ročník odborné konference Slámův ORL den. Konference se koná v pátek 11. září
2020 od 9:00 h na zámečku Větruše v Ústí nad Labem.

15. září 2020 | Hradec Králové
Vzdělávací centrum Aesculap Akademie
Pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP
Pořádá:




Záštitu nad akcí převzali Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku a Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a.s. Těší mě, že pozvání na konferenci přijali prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice
v Motole, prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
a prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní
nemocnice Hradec Králové.




Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové
UK LF v Hradci Králové
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Aesculap Akademie

WORKSHOP „Rehabilitace hlasu
pomocí hlasové protézy u pacientů
po totální laryngektomii“

Hlavními tématy letošního ročníku Slámova ORL dne
jsou:
1. Screening sluchu
2. Protonová léčba nádorů hlavy a krku
3. Maligní melanom hlavy a krku

22. září 2020, Praha
https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/06/pozvanka-hp-workshop-22-09-2020.pdf

V případě zájmu o účast zasílejte prosím nejpozději do
2. září 2020 online přihlášky na http://www.kzcr.eu/konference/orl2020/prihlasky.aspx. Konference je zařazena
do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF
UK a FN v Motole pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP ve spolupráci se společnostmi RADIX CZ s.r.o. a Atos Medical AB
si Vás tímto dovolují pozvat na WORKSHOP „Rehabilitace
hlasu po totální laryngektomii pomocí hlasové protézy“.

Těším se na setkání s Vámi.

Termín: 22. 9. 2020 od 8:00 hod.

Karel Sláma
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Klinika ORL
a chirurgie hlavy a krku, 1.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84,
Praha 5, výtahy B, mínus 1. patro
Přihlášky na workshop prosím zasílejte na e-mail: monika.mikulasova@fnmotol.cz nejpozději do 31. 8. 2020. Počet účastníků je omezen.
Akreditace workshopu bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory. Po ukončení
konference obdrží každý účastník potvrzení o účasti.
Michal Zábrodský
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Schůze České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého
a Pardubického regionu

Také letošní ročník České ORL akademie Vám nabízí možnost aktivní účasti, která bude probíhat formou posterů.
Všechny zaslané postery budou prezentovány v tištěné
formě během ORL akademie a zároveň jako pdf soubory
na webových stránkách od 2. 9. 2019. Ze zaslaných posterů bude odbornou komisí vybráno 6 prací, které budou
jejich autoři prezentovat formou krátké přednášky v rámci
programu 7. ORL akademie. Tisk posterů bude zajištěn.

8. října 2020, Hradec Králové

Více informací a předběžný program naleznete na webové stránce www.orlakademie.cz.
Těšíme se Vaši účast.

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

Martin Hyravý
Prezident České ORL akademie
Richard Salzman
Odborný garant České ORL akademie
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci | Lékařská fakulta

Schůzi České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého a Pardubického regionu
a
Celostátní foniatrický seminář
Termín: 8. říjen 2020 15.00 – 17.30 h
Místo konání: Výukové centrum, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Program:
„Co požadovat a co lze očekávat v diagnostice a péči
o nedoslýchavé dítě z pohledu …“

Screening sluchu novorozenců
V. Chrobok, J. Dršata, M. Homoláč, M. Hloušková, L. Bilinová
J. Malý, Z. Kokštein
Z. Šálková
Screening sluchu předškolních dětí
L. Školoudík, V. Chrobok, J. Dršata, M. Homoláč, M. Hloušková, L. Bilinová
E. Svobodová
Komplementární vyšetření
M. Šenkeříková
J. Dědková, J. Kopřiva
Management péče o nedoslýchavé dítě, terapeutické postupy, chyby a omyly
J. Dršata, J. Krtičková
Mgr. V. Blanař, Ph.D.
Mgr. M. Šmídová, MA, PsyS (SPC Duháček)
Mgr. L. Kohoutková (Centrum provázení Fakultní nemocnice HK)
Ing. PhDr. I. Jungwirthová (Raná péče Čechy)
Bc. R. Procházková, DiS. (Sociálně aktivizační služba Pardubice)

ORL
neonatologa
krajského koordinátora

ČESKÁ
ORL AKADEMIE

ORL
PLDD
genetika
rentgenologa
foniatra
audiologa
speciálního pedagoga
psychosociální podpory
pracovníka rané péče
pracovníka sociální péče

9.–10. 10. 2020
Velká posluchárna
Teoretických ústavů LF UPOL
Olomouc
www.orlakademie.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
Na pracovní setkání s Vámi a Vašimi sestrami se těší
Partneři semináře:
Viktor Chrobok
garant akce

Otoneurologický kurz

Petr Čelakovský, Jan Vodička
organizátoři

22.–23. října 2020, Praha
http://www.otnkurz.cz/
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ORL akademie

ve dnech 22.-23. 10. 2020 pořádá Otoneurologické centrum FN v Motole a Otoneurologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Otoneurologický kurz, který je určen pro lékaře věnující
se pacientům s poruchou rovnováhy. Dvoudenní kurz je
rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické
části bude kladen důraz na ambulantní diagnostiku závratí, bude podán podrobný přehled jednotlivých nosologických jednotek (periferní i centrální etiologie) včetně aktuálních diagnostických kritérií. Druhá praktická část kurzu
nabídne účastníkům praktické nácviky diagnostických a
repozičních manévrů u polohových závratí. Frekventanti
budou mít příležitost se seznámit detailněji s nejmodernějšími diagnostickými přístroji jako je vHIT, VEMP a VOG,
součástí kurzu bude i praktická „hands on“ část během
které si účastníci mohou přístrojová vyšetření vlastnoručně vyzkoušet. Kurz bude veden velmi zkušenými lékaři a
specialisty z oboru ORL, neurologie a fyzioterapie.

9.–10. října 2020, Olomouc
www.orlakademie.cz
Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na sedmý ročník České ORL
akademie, který se bude konat v Teoretických ústavech LF UPOL v Olomouci ve dnech 9. a 10. října 2020.
Akademie v ucelených blocích nabídne takto témata:
• Chirurgie nedoslýchavosti (V. Chrobok, J. Skřivan)
• Dušnost, dušení, zajištění dýchacích cest (P. Komínek,
K. Zeleník)
• Poruchy spánku v ORL (J. Klozar, J. Betka ml.)
• Onemocnění slinných žláz (I. Stárek, M. Zábrodský)
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.
Webová stránka akce je již spuštěna a je možno se registrovat.

Za organizátory
Zdeněk Čada
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26. Beskydský ORL den

Profesor Josef Syka retrospektivně zhodnotí význam
jednotlivých klíčových poznatků vědy několika minulých
desetiletí pro poznání molekulárních mechanismů patofyziologie sluchu a jejich následné uplatnění v klinické
medicíně a představí nám, ze svého pohledu, největší terapeutické perspektivy současnosti.

6.–7. listopadu 2020, Ostravice – Sepetná
http://www.bos-congress.cz/orlb2020
Téma: Psychická pomoc (nejen) v otorinolaryngologii
Vážení přátelé,

Protože koronavirová pandemie neumožnila konání národního ORL kongresu v červnu 2020, na kterém bylo
plánováno předání ocenění naší odborné společnosti
(Kutvirtova cena, Cena časopisu Otorinolaryngologie
a foniatrie, čestné členství, atd.), budou tyto ceny letos
předány na Otologickém dnu.

dovolte, abych Vás pozval na odborné setkání v Beskydech, které bude věnováno problematice psychosomatických onemocnění, psychologické a psychiatrické podpory (nejen) na pracovištích otorinolaryngologie.
Na setkání s Vámi se těší
Pavel Komínek

Pevně věříme, že druhá polovina letošního roku poběží
již v klidnějších kolejích, okolnosti umožní setkání na 60.
Otologickém dnu a že připravovaný program vás zaujme.

33. FESS kurz

Těšíme se na setkání
Jan Bouček, Jan Plzák

10.–13. listopadu 2020, Praha
http://www.fesskurz.cz/
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 10.–13. listopadu 2020 pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN
v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická
sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP tradiční, letos již 33. MEZINÁRODNÍ
KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (včetně disekčního kurzu).
Za organizátory
Jan Plzák

60. Otologický den
3. prosince 2020, Praha
http://www.otologickyden2020.cz/

Central European Endoscopic Ear
Surgery Course

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

7.–8. prosince 2020, Olomouc
https://czechearendoscopy.com/

rádi bychom Vás jménem organizátorů pozvali na jubilejní 60. ročník Otologického dne, pořádaný jako již tradičně
první čtvrtek v prosinci. 3. 12. 2020 se setkáme v prostorách Kaiserštejnského paláce, jedné z nejkrásnějších barokních budov na Malostranském náměstí.
V rámci odborného programu se zaměříme zejména
na 3 tematické okruhy:
1. možnosti ambulantní péče o nemocné s chorobami uší
2. problematika kochleárních implantací
3. patologie laterobaze a lícního nervu.
Zároveň bychom vás rádi upozornili na 2 zvané přednášky, které se týkají sluchu, každá z trochu jiného pohledu.
Oba dva řečníci jsou špičky svých oborů a velmi si vážím,
že přijali naše pozvání. Daniel Stach, moderátor Hyde
Parku Civilizace, ale i hlavní tvář vědeckých témat v programech České televize, se zamyslí nad významem sluchu a řeči pro naše komunikační dovednosti a zejména
nad jejich významem v měnícím světě nových informačních technologií.
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10. mezioborové sympozium –
Komplexní vyšetření u náhlých
a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi –
akutní stavy v rinologii

26. listopadu 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54929-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii-vcetne-fees
Diagnostika a management nádorových onemocnění
slinných žláz
29. září 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54721-kurz-diagnostika-a-management-nadorovych-onemocneni-slinnych-zlaz

23.–24.dubna 2021, Hradec Králové
http://sympozium.orlfnhk.cz
Milé kolegyně, vážení kolegové,

Sonografie hlavy a krku
13.–14. října 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54725-kurz-sonografie-hlavy-a-krku

vzhledem k epidemiologické situaci a s ohledem na nařízení vlády ČR dochází ke změně termínu konání sympozia, který je přesunut na 23.–24. 4. 2021.
Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na setkání s Vámi za rok.

Septoplastika
5. listopadu 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54722-kurz-septoplastika-soucasne-trendy

Viktor Chrobok

19. Česko – německé ORL dny!
Pozor změna!

Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny
ústní, hltanu a hrtanu
10.–11. prosince 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54724-kurz-narrow-band-imaging-v-diagnostice-tumoru-dutiny-ustni-hltanu-a-hrtanu

16.–18. září 2021, Halberstadt
https://www.ameos.eu/czechgermanentdays2020/
Milé kolegyně, vážení kolegové,

Kurzy připravované Klinikou
otorhinolaryngologie a maxilofaciální
chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha

vzhledem k epidemiologické situaci, dochází ke změně
termínu konání Česko – německých ORL dnů a to na další
kalendářní rok ve dnech 16.–18. 9. 2021.
Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na setkání s Vámi za rok!

Neuromonitoring v ORL, neuromonitoring zvratného
a lícního nervu
30. října 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54764-kurz-neuromonitoring-v-orl-neuromonitoring-zvratneho-a-licniho-nervu

Hlavními tématy pro tento rok jsou:
• Middle and Inner Ear Surgery
• Dizziness and Vertigo – Diagnostics and Treatment
• Tonsillectomy vs. Tonsillotomy
• Recent advances in therapy of head and neck cancer
• Varia

Kurz – SONO C
20.–21. listopadu 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54762-kurz-sono-c
Kurz – Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny
a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání
a praktické lékaře
26. listopadu 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54763-kurz-pece-o-tracheostomickou-kanylu-vc-vymeny-a-zajisteni-dychacich-cest-pro-nelekarska-povolani-a-prakticke-lekare

Kurzy IPVZ – II. pololetí 2020
Akce připravované Klinikou
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole,
Praha
Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů
s dysfagií včetně FEES
17. září 2020
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54723-kurz-vysetreni-a-moznosti-rehabilitace-u-pacientu-s-dysfagii-vcetne-fees
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Různé
Mobilní aplikace

Volná místa –
Prodej ordinace

Sledujte naši mobilní aplikaci, která je určená primárně
pro ORL lékaře či nadšence oboru. Pravidelně se zde
snažíme sdílet nejnovější aktuality, informace, události a zprávy ve Vašem oboru. Nejaktuálnější informace
o COVID-19

Lokalita: NÁCHOD
Datum: 5. 5. 2020
Prodám ordinaci ORL a foniatrie s výdejem sluchadel.
Kompletní vybavení. K dispozici 5 místností včetně čekárny. Umístění na poliklinice, v nájmu od městského úřadu.

Aplikace Česká ORL společnost je ke stažení na App Store
i na Google Play

Cena dohodou
Jméno: Marie MUDr. Semeráková
Telefon: 491424223
E-mail: masem@tiscali.cz
Kontaktní adresa: B.Němcové738

Sociální sítě
Připojte se k nám také na Facebooku!
Snahou společnosti je tím více zpřístupnit dění ve společnosti členům a umožnit také reagovat na dění uvnitř.

ORLtube

Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

Líbí se Vám náš vzdělávací portál? Budeme rádi, když se
s námi podělíte o Vaše náměty a návrhy na další edukační
materiál, který lze zveřejnit. Pokyny pro autory – zde.

Organizační sekretariát

Naším cílem je Vám poskytnout nejen ty nejlepší záznamy z 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.

Asociační management pro ČSORLCHHK
vykonává Association House společnosti
GUARANT International, spol. s r. o.
Kontakt:
Veronika Janůrková, DiS.
asociační manažerka

A pozor! ORLtube je zcela ZDARMA.

E-mail: orl@associationhouse.cz
nebo janurkova@associationhouse.cz

ORLtube

VZDĚLÁVACÍ
PORTÁL

České společnosti otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku

PRO UŽIVATEL ZCELA ZDARMA
VARIABILITA PREZENTOVANÝCH ZÁZNAMŮ
JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ
ZÁZNAMY ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
ŽIVÉ PŘENOSY

www.orltube.cz
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Informace pro členy České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

Staňte se členy ČSORLCHHK
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, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru,
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.

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

Vzdělávací portál
www.ORLtube.cz

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

Poděkování partnerům
Děkujeme za podporu a spolupráci partnerům ORL společnosti v roce 2020
Hlavní partneři

Partneři

Partner mobilní aplikace

Zveřejňovaní fotografií se řídí pravidly uvedenými na webových stránkách ORL.

12

