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Milé kolegyně, milí kolegové,
přinášíme Vám další číslo ORL Zpravodaje do období, které jistě neprobíhá tak, jak jsme si přáli. Opět je před námi
boj se všemi aspekty, které další zhoršení koronavirové pandemie přináší jak do našich profesních, tak i osobních
životů. Přestože počty nemocných výrazně převyšují jarní vlnu, můžeme nyní využít naše předchozí zkušenosti
a lepší materiálovou připravenost a vybavení. Je zjevné, že pokud na Vašich pracovištích dosud nebylo nutné omezovat elektivní výkony, v nejbližší době to lze očekávat.
Jsme rádi, že i naše odborná aktivita přispěla k zařazení poruchy čichu k základním příznakům onemocnění COVID-19. Na to navazuje pokračující projekt vyšetřování čichu, o kterém jsme Vás již informovali a více naleznete
v příslušném článku zpravodaje. Jako zpětnou vazbu nejen pro ty z Vás, kteří se do studie mapující zkušenosti ORL
lékařů s pandemií zapojili, přinášíme stručné shrnutí výsledků studie s odkazem na plný text prvního, již publikovaného výstupu, další jsou připravovány.
Po velmi krátkém nadechnutí vzdělávacích akcí je nyní jejich organizování znovu výrazně utlumeno a řada akcí je
odkládána na příští rok.
Přejeme Vám i Vašim rodinám hlavně pevné zdraví.
Jan Plzák
Za výbor ČSORLCHHK ČLS JEP

Přehledový článek
Koucký, V., Bouček, J., Kalfeřt, D. et al.
Primární vaskulitidy v otorinolaryngologii: přehled
literatury a kazuistické případy

Sdělení

Ocenění
za rok 2019

Otorinolaryngol Foniatr, 68, 2019, 4, s. 237-246.

KUTVIRTOVA CENA
Kategorie do 35 let
Simonidesová, S., Hamšiková, E., Ludvíková, V. et al.
Prognostic value of posttreatment HPV-specific
antibodies in patients with oropharyngeal tumors
J Surg Oncol, 120, 2019, 2, s. 117-124. (IF: 3,114).

CENY ČASOPISU
OTORINOLARYNGOLOGIE
A FONIATRIE

Kategorie nad 35 let
Lukeš, P., Zábrodský, M., Sýba, J. et al.
Efficacy of Transnasal Flexible Videoendoscopy With
Narrow Band Imaging for Follow-Up of Patients After
Transoral Laser Cordectomy

Původní práce
Plášek, M., Bojko, M., Koblížková, P. et al.
Počítačové modelování nosního proudění
za fyziologických podmínek – první zkušenosti

Lasers Surg Med, 52, 2020, 4, s. 333-340.
Zveřejněno online: 6. 8. 2019 (IF: 3,262)

Otorinolaryngol Foniatr, 68, 2019, 4, s. 199-203.

Kategorie nebo kapitola v monografii
Betka, J., Hybášková, J., Klozar, J., Šonka K. et al.
Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba

Kazuistika
Neškudlová, G., Kalfeřt, D., Grega, M. et al.
Rhino-orbitální mukormykóza

Medicína hlavy a krku, Tobiáš, 2019.

Otorinolaryngol Foniatr, 68, 2019, 3, s. 171-177.
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Tváří v tvář COVID-19:
Zkušenosti a pocity
otorinolaryngologů
v České republice

Studie poruchy čichu a chuti
u nemocných s COVID
Mezi symptomy, které se při onemocnění COVID objevují,
patří poruchy čichu a chuti. V literatuře se četnost poruch
čichu uvádí ve velkém rozsahu, od 5% (Čína) až k 85%
(Evropa). Již při první vlně epidemie byli i pacienti v České
republice dotázáni na poruchu čichu v průběhu onemocnění. Zhoršení čichu udalo 54% z nich. Proto byla porucha
čichu a chuti doplněna jako základní příznak onemocnění
COVID-19. Většina studií je založena pouze na subjektivním hodnocení obtíží pacientem. Z uvedených důvodů
jsme se rozhodli co nejpřesněji stanovit počet pacientů
s poruchou čichu u onemocnění COVID a současně objektivizovat poruchu čichu Testem parfémovaných fixů.
Ten bude pacientům zdarma rozesílán jako jednorázový. V plánu je také provedení kontrolního vyšetření čichu
s odstupem půl roku. Cílem projektu je podat co nejpřesnější obraz o funkci čichu u nemocných s COVID a vyjádřit
se k prognóze.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
především bychom Vám rádi poděkovali za Vaši účast
v anketě „Tvárí v tvař COVID-19: Zkušenosti a pocity otorinolaryngologů v České republice“.
Jsem velmi ráda, že Vás mohu informovat, že Vaše odpovědi se odrazily v publikaci, která byla WHO označena
jako relevantní v situaci spojené s COVID-19. Dovolujeme
si Vás upozornit na odkaz k tomuto sdělení a přidáváme
jeho stručné shrnutí:
Guha, A., Plzak, J. & Chovanec, M. Face to face with COVID-19: highlights of challenges encountered in various
ENT practices across the Czech Republic (a national survey). Eur Arch Otorhinolaryngol (2020).

Současně se ORL lékaři ve svých praxích setkávají a budou setkávat s pacienty, kterým porucha čichu přetrvává i po odeznění ostatních symptomů. Jak pro pacienty,
tak pro lékaře budou na webových stránkách k dispozici
základní informace o diagnostice a léčbě poruch čichu
a chuti v souvislosti s onemocněním COVID.

Tváří v tvář COVID-19: Zkušenosti a pocity otorinolaryngologů v České republice
Cíle práce: Zhodnocení odpovědí českých otorinoloaryngologů, týkajících se situace způsobené nemocí COVID-19 a identifikace nedostatků a problémů, kterým museli ORL specialisté čelit v každodenní klinické praxi.

Pokud se ve Vaší praxi s pacienty s poruchou čichu asociovanou s COVIS-19 setkáte, prosíme vás o jejich informování o www.cich.info.

Účastníci a metody: Všichni členové České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku byli osloveni s nabídkou účasti formou vyplnění dotazníku v období
mezi 15. a 26. dubnem 2020.

Jan Vodička
David Kalfeřt

Výsledky: Ze 108 účastníků ankety, 53 % pocházelo
z lůžkových pracovišť a 47 % tvořili ambulantní specialisté. Ženy odpovídaly častěji než muži. Pokud srovnáme
situace v březnu při prvních zaznamenaných případech
nemoci COVID-19 se situací v dubnu 2020, byla v dubnu
zaznamenána lepší připravenost jednotlivých pracovišť
a vybavenost ochrannými pomůckami. Jako nejvýznamnější otázky byly hodnoceny problémy spojené s managementem nemocných a bezpečné pracovní podmínky.
Obecně lze konstatovat, že ekonomické dopady situace
více postihly lékaře v soukromých ambulancích. Většina
respondentů se shodla na nutnosti podpory jednotlivých
pracovišť v době krize.

Mimořádné opatření MZ ČR
týkající se karantény
zaměřené na zdravotnické
pracovníky a na poskytovatele
zdravotní péče
Dne 1. září 2020 vešlo v platnost MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR týkající prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2, zaměřené na osoby
vykonávající zdravotnické povolání (zdravotnický pracovník) a na poskytovatele zdravotních služeb.

Srovnatelné studie: Doposud nebyly zaznamenány
žádné další studie zabývající se touto tématikou z úhlu
pohledu každodenní praxe.

Tato opatření jsou odlišná od opatření zaměřených
na „běžnou“ populaci. MZ ČR je vydalo jako smysluplný
návod v reakci na teoreticky přespříliš rozsáhlá karanténní opatření u zdravotníků po kontaktu s covid pozitivním
pacientem, aby zdravotní péči v ČR neohrozil kolaps.

Závěr: Vaše odpovědi pomohly definovat doporučení pro
veřejnost, pacienty i zdravotníky tak, abychom se vyhnuli
opakování chyb, pokud bychom byli znovu nuceni čelit
další pandemii.
Anasuya Guha

Detailní znění je k dispozici zde. V tomto kontextu je důležité si uvědomit, co to je „úzký kontakt“ s nakaženým člověkem. MZ ČR na svém webu připouští v odkazu na FAQ
následující definici:
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Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co
mám dělat? Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt. K tomu je třeba zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient
s Covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například
potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta
s Covid-19. Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna)
s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým
nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta
s Covid-19 apod. Úzkým kontaktem se rozumí kontakt,
u kterého byly epidemiologickým šetřením zjištěny
skutečnosti, které nasvědčují, že se jedná o epidemiologicky významný kontakt, v jehož důsledku by mohlo
dojít k přenosu původce onemocnění.

často praktikovaná telemedicína ze strany praktického
lékaře či pediatra. A tím chránit i sebe sama a přispívat
k ozřejmění epidemiologické situace v tom kterém
regionu. Zatím není známo, že by takto vykazovaná
indukovaná péče jakkoliv zatěžovala náklady odesílajícího
zdravotnického zařízení.
Pokud budete jako zdravotníci nebo poskytovatelé
zdravotní péče ve svém karanténně-epidemiologickém rozboru vlastní situace tápat, doporučujeme se
obrátit na pracoviště KHS o konzultaci.
Věra Pokorná
Jan Kastner

Informace pro ambulantní
ORL lékaře – žádanka na
diagnostický PCR covid-test

V ambulantních ORL zařízeních je samozřejmě důležité
dodržovat při vyšetření jakéhokoliv pacienta zejména
ochranná opatření (rouška či FFP2, brýle, mytí rukou,
případně rukavice, štít) – viz tento dokument.

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
v reakci na žádost ČSORLCHHK ČLS JEP z konce května
t.r. má každý ambulantní ORL lékař možnost odesílat pacienta s podezřením na onemocnění COVID-19
k provedení diagnostického PCR testu. Toto se týká
zejména pacientů s příznaky typickými pro ORL oblast,
včetně poruchy čichu. Informace je od 12.6.2020 k dispozici na webu odborné společnosti a byla sdělena
členům ČSORLCHHK ČLS JEP i pravidelným informačním
e-mailem předsedy odborné společnosti prof. Plzáka.

Zároveň si uvědomit, co to znamená rizikový kontakt.
Při endoskopickém vyšetření je vhodné minimalizovat
aerosol (optimálně bez lokální anestezie sprejem) a zcela
zásadní je role využití kamerového systému
Je třeba zdůraznit, že kontakt s covid pozitivním pacientem v žádném případě neznamená automaticky
nutnost karantény. Pokud si zdravotník nebo poskytovatel zdravotních služeb (v ORL ambulanci často v jedné
osobě) není jist nutností či rozsahem karanténních opatření, je vždy vhodné kontaktovat pracovníka Krajské hygienické stanice (KHS). Při výskytu klinických příznaků je
ale doporučeno okamžitě přerušit práci a nahlásit místně
příslušnému odboru ochrany veřejného zdraví, tedy KHS.

Žádanka na diagnostický PCR covid-test se vyplňuje
v elektronické formě. Každý ambulantní ORL lékař měl
obdržet od ÚZIS webový odkaz (link) specifický pro
svoje zdravotnické zařízení, tyto odkazy měly být rozesílány zřizovateli zdravotnických zařízení, tedy z Krajských úřadů nebo Magistrátu hl.m. Prahy. Mohlo se stát,
že ne všichni ORL ambulantní lékaři tyto odkazy obdrželi.

Velmi přínosná je pro ambulantního ORL lékaře možnost odeslání pacienta na PCR covid test, tedy možnost vyplnit e-žádanku u pacienta s typickými příznaky
(anosmie) nebo i nespecifickými příznaky (rýma, bolest,
hlavy, únava a d.), pokud nefunguje v posledních měsících

V tom případě je optimální se obrátit na provozovatele
e-žádanek, resp. konkrétního regionálního metodika

Pracovníci pro metodickou podporu ÚZIS
Hl. m. Praha
Ing. Lubomír Korbel
Středočeský kraj
Mgr. Daniela Drobílková
Jihočeský kraj
Ing. Miroslav Šůch
Plzeňský kraj
Ing. Miroslav Šůch
Karlovarský kraj
Ing. Miroslav Šůch
Ústecký kraj
Ing. Jaroslav Štefek
Liberecký kraj
Ing. Jaroslav Štefek
Královehradecký kraj
Ing. Jaroslav Štefek
Pardubický kraj
Mgr. David Gába
Kraj Vysočina
Radomír Vostrčil
Jihomoravský kraj
Radomír Vostrčil
Zlínský kraj
Bc. Jiří Kozlík
Olomoucký kraj
Bc. Tomáš Hruška
Moravskoslezský kraj
okresy KI, OP
Mgr. David Gába
okresy BR, OV
Bc. Tomáš Hruška
okresy FM, NJ
Bc. Jiří Kozlík
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lubomir.korbel@uzis.cz
daniela.drobilkova@uzis.cz
miroslav.such@uzis.cz
miroslav.such@uzis.cz
miroslav.such@uzis.cz
jaroslav.stefek@uzis.cz
jaroslav.stefek@uzis.cz
jaroslav.stefek@uzis.cz
david.gaba@uzis.cz
radek.vostrcil@uzis.cz
radek.vostrcil@uzis.cz
jiri.kozlik@uzis.cz
tomas.hruska@uzis.cz
david.gaba@uzis.cz
tomas.hruska@uzis.cz
radek.vostrcil@uzis.cz
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(krajského koordinátora) ÚZIS. Jejich seznam je k dispozici v tabulce níže nebo na tomto odkazu. Při komunikaci s vaším zdravotnickým zařízením se vychází z údajů
uvedených v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, ne vždy musí souhlasit váš aktuální e-mailový
kontakt – zkontrolovat údaje je možné zde.

méně, ke splnění podmínky stanovené metodikou Svazu
zdravotních pojišťoven ČR pro výdej sluchadel je nezbytné doložení proškolení pro výdej a seřizování sluchadel
od alespoň tří výrobců, jejichž sluchadla budou vydávána.
Výbor ČSORLCHHK ČLS JEP ve spolupráci se svojí sekcí
pro foniatrii a audiologii za samozřejmé považuje v rámci
sluchové protetiky i další kultivaci a definování postavení
audiologického asistenta/technika, audiologické sestry,
přípravy a realizace dalších kurzů a d.

Vyplnit e-žádanku je jednoduché, při znalosti správných
údajů (r.č., adresa, kontakt na pacienta) to zabere 2-3
minuty. Podrobné informace, jak vyplňovat e-žádanku
včetně popisu a opravy možných, i formálních chyb (např.
rodné číslo s lomítkem, nesprávně vyplněné jméno u složených příjmení a d.) najdete zde.

Přibližujeme se tak v oblasti zajištění dospělé populace
sluchadly standardu platnému v naprosté většině rozvinutých zdravotnických systémů evropských zemí.

Jan Kastner

Jitka Vydrová
Jan Kastner

Zrušení podmínky ve smlouvě
o úhradě foniatrických
zdravotnických prostředků –
sluchadla pro dospělé

Zkouška po ORL kmeni
Vážení páni přednostové, milí přátelé,
obracím se na Vás se sdělením dalšího postupu při kmenových zkouškách z našeho oboru otorinolaryngologie.
Přes dlouhodobou snahu akreditační skupiny, výboru společnosti a našeho koncenzu přednostů klinik se
nám nepodařilo zajistit jednotný postup při kmenových
zkouškách z našeho oboru.

Na základě dotazu Ing. Přikrylové, vedoucí Oddělení zdravotnických prostředků VZP, se Výbor ČSORLCHHK ČLS
JEP zabýval otázkou problematiky předpisu a výdeje
sluchadel. Jednalo se o vyjádření, zda nadále považuje
naše odborná společnost za přínosné, aby platila podmínka ve Smlouvě o poskytování a úhradě foniatrických
zdravotnických prostředků („Oprávněnost dodavatele
poskytovat zdravotnické prostředky je dána buď Osvědčením vydávaným Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP – tedy písemný
doklad o udělení atestu opravňujícího lékaře k vydávání
zdravotnických prostředků na účet Pojišťovny, vydávaným do roku 2000, nebo dokladem o ukončení postgraduálního studia v oboru foniatrie“) nebo zda je vhodné
zohlednit současně platnou legislativu?

Jak dobře víte, pokoušeli jsme se udržet jednu laťku pro
celou Českou republiku a zkoušet kmenové zkoušky
den před atestací. Také jsme se pokoušeli, aby kmenové
zkoušky zkoušela stejná skupina, která by měla následující den zkoušet atestace. Naše snaha však byla marná.
Nerad vzdávám tuto snahu o udržení jednotné úrovně
vzdělávání v naší republice, ale bohužel není jiná cesta.
Prosím tedy, řiďte se při kmenových zkouškách postupem jednotlivých fakult a jejich individuálními pravidly.

Tato uvádí jako předepisující odbornost u sluchadel pro
děti do 18 let foniatra, u dospělých je to odbornost foniatrie a ORL.

Jan Betka

Na otázku: Souhlasím s tím, aby v.u. dosavadní podmínka
(oprávněnost dodavatele) již nebyla zakotvena ve Smlouvě o poskytování a úhradě foniatrických zdravotnických
prostředků a předepisující odborností u sluchadel pro
děti do 18 let včetně je foniatr, u dospělých odbornost foniatr a ORL a aby tedy byla zohledněna současně platná
legislativa.

Příručka pro praxi –
Blokové krční DISEKCE

• hlasovalo 10 členů výboru pro návrh
• 1 člen výboru byl proti návrhu
• nikdo se nezdržel hlasování
(viz zde)
Toto rozhodnutí výboru ze dne 16. 6. 2020 umožňuje jakémukoliv ORL lékaři s ukončenou specializací v oboru (Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) požádat
o nasmlouvání kódů pro přidělování foniatrických
pomůcek (u dospělých pacientů ) u zdravotních pojišťoven. Odpadá zde podmínka absolvování kurzu. Nic-

Příručka ZDE
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Monografie –
Chirurgie očnice

fagie, srovnání FEES a videofluoroskopie a diskutovány
byly endoskopické nálezy a kazuistiky. Součástí kurzu
byla také hands-on část, při níž si účastníci mohli vyšetření vyzkoušet.

V září 2020 vyšla nová kniha
Chirurgie očnice v edici Medicína hlavy a krku autorů P. Matouška, R. Lipiny, P. Diblíka, P. Čelakovského a kolektivu.

Teoretickou část kurzu ještě doplňuje praktická část,
kterou účastníci absolvují na pořádajících pracovištích.
Po absolvování získávají certifikát, který je jednou z podmínek nasmlouvání zdravotního výkonu Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (71330) zdravotními pojišťovnami.

V monografii jsou rozebrány
indikace k chirurgické léčbě, diferenciální diagnostika onemocnění očnice, popsány jsou jednotlivé typy přístupů do očnice.

Další kurz je plánován na leden 2021.

Monografie by neměla chybět v žádné knihovničce, díky
svému celkovému pojetí tvoří široký základ pro studium
problematiky chirurgie očnice.
Zájemci o monografii si mohou knihu objednat na stránkách nakladatelství Tobiáš.
Petr Matoušek

Monografie –
Poruchy spánku
a bdění

Obr. FEES – aspirace modrého pyré pod hlasivky
Michal Černý

V létě 2020 bylo v nakladatelství Galén vydáno třetí, doplněné a přepracované vydání
monografie Poruchy spánku
a bdění – Soňa Nevšímalová,
Karel Šonka et al., na které se
autorsky podíleli i členové Sekce pro poruchy dýchání
ve spánku (prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., MUDr. Martina
Ondrová, Ph.D.)

Slámův ORL den
11. září 2020, Ústí nad Labem
Tradičně pořádala Klinika ORL ve dne 11. září 2020 na zámečku Větruše již 27.odbornou konferenci Slámův den,
za účasti předních českých odborníků, zejména z Kliniky ORL 1.LF UK FN Motol – prof. Betky, prof. Plzáka,
prof. Chroboka z Kliniky ORL FN Hradec Králové a přednosty MUDr. Skřivana, CSc. z dětské kliniky FN Motol.
Tématy letošní konference byly Screening sluchu, Protonová léčba nádorů hlavy a krku a Maligní melanom hlavy
a krku.

Martina Ondrová

Kurz – Flexibilní
endoskopické vyšetření
polykání (FEES) pro lékaře

Karel Sláma

10. září 2020, Hradec Králové
Ve čtvrtek 10. září 2020 se v Hradci Králové konal kurz
Flexibilního endoskopického vyšetření polykání (FEES)
pro lékaře. Kurz společně organizovaly ORL kliniky Hradce Králové, Pardubic, Ostravy a FN Brno, lektory byli I.
Bártová (Pardubice), M. Černý (Hradec Králové), J. Seko
(Ostrava), L. Staníková (Ostrava), D. Stránská (Hradec
Králové), J. Šatanková (Hradec Králové) a L. Zeinerová
(Hradec Králové).
Obsahem kurzu byla anatomie a fyziologie polykání, historie a step-by-step postup provedení FEES vyšetření,
úloha logopeda při FEES, diferenciální diagnostika dys-
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Kurz – Základní principy
chirurgie kůže hlavy a krku

dovednosti, proto přednášky o možnostech rehabilitace
proběhly formou video-kazuistik, které byly s kurzisty interaktivně řešeny. O možnostech využití protetiky v dysfagiologii zazněla přednáška prof. MUDr. Taťjány Dostálové, DrSc., MBA ze Stomatologické kliniky dětí a dospělých
2. LF UK a FN Motol. Praktická část kurzu nabídla možnost vidět průběh videofluoroskopie prováděné na radiodiagnostickém pracovišti FN Motol i průběh ambulance
pro poruchy polykání, kde proběhla flexibilní endoskopická vyšetření polykání – FEES.

15. září 2020, Hradec Králové
Firma B. Braun ve spolupráci s Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec
Králové uspořádala v rámci školících akcí Aeskulap akademie kurz fyziologického operování kožních lézí. Akce
proběhla v prostorách Aeskulap akademie Chirurgické
kliniky FN v Hradci Králové 15.9.2020, školitelé byli lékaři
ORL kliniky v Hradci Králové a Pardubicích.
V rámci jednodenního kurzu zazněly teoretické přednášky (základy chirurgie kůže, základní typy stehů, ošetřování kožních ran, lokální anestezie, kožní nádory, základní
možnosti rekonstrukce defektů), důraz však byl kladen
především na praktické dovednosti účastníků. Na umělých kůžích byly postupně procvičeny základní typy sutury kůže a následně také řada jednoduchých místních
kožních laloků.
Jedná se o pravidelnou akci konanou 1-2krát ročně, jejíž
praktická část je účastníky vždy velmi kladně hodnocena,
plánujeme opakování kurzu i v následujícím roce.

Na závěr účastníci obdrželi certifikát účasti, opravňující
na jejich pracovištích vykazovat kód 71330 pro FEES. Děkujeme všem účastníkům za účast.

Viktor Chrobok
Petr Čelakovský

Lucie Dostálová

Kurz IPVZ – Vyšetření
a možnosti rehabilitace
u pacientů s dysfagií
včetně FEES

Workshop – Rehabilitace
hlasu pomocí hlasové
protézy u pacientů
po totální laryngektomii

17. září 2020, Praha

22. září 2020, Praha

Dne 17.9.2020 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole již tradiční IPVZ kurz
zabývající se dysfagiologickou problematikou. Organizaci kurzu zaštiťoval multidisciplinární dysfagiologický
tým FN v Motole: MUDr. Lucie Dostálová a MUDr. Silvie
Hrubá z ORL kliniky společně s MUDr. Lenkou Mrázkovou
a Mgr. Markétou Hruškovou z Kliniky rehabilitace
a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole.

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.
LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,
uspořádala dne 22. 9. 2020 kurz zaměřený na rehabilitaci laryngektomovaných pacientů. Workshop byl dalším
krokem v cílené edukaci odborné společnosti a úspěšně navázal na mezinárodní workshop s podobným tématem, který byl na našem pracovišti uspořádán v roce
2016. Na letošním workshopu se lektorsky podíleli as.
Zábrodský, as. Lukeš, MUDr. Koucký a MUDr. Novák. Program workshopu byl velmi bohatý. V dopolední části byla
obšírně diskutována problematika rehabilitace hlasu, její
možnosti, a především výhody a nevýhody jednotlivých

Kurz byl rozdělen do dvou částí. Teoretická část se zabývala základy dysfagiologické problematiky, ale i novými
trendy v dysfagiologii. Velký důraz byl kladen na praktické
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technik. Dále bylo představeno kompletní portfolio výrobků a pomůcek určených laryngektomovaným. Účastníci
workshopu si mohli sami na modelu tracheoezofageální
píštěle vyzkoušet, jak (ne)snadné může být provedení
výměny hlasové protézy antegrádní či retrográdní technikou. Na ambulanci byla poté demonstrována antegrádní výměna hlasové protézy a u jednoho z pacientů byla
poprvé v České republice zavedena hlasové protéza Provox ActiValve. Jde o velmi specifický typ protézy pro pacienty s krátkou životností protéz, pro kterou jsou nutné
její časté výměny. Součástí odpoledního programu byla
demonstrace primoinzerce hlasové protézy během totální laryngektomie u pacientky operované pro rozsáhlý
karcinom piriformního recesu.

První den proběhly instruktážní kursy, Fík a Koucký (Praha) vedli kurs hlasových protéz a Fernandez (Madrid) distančně prezentoval metodu transorální ultrazvukové chirurgie. Program prvního dne byl uzavřen Forem mladých
vědců, kde mladí kolegové referovali o svých výzkumných
projektech.
Druhý den po slavnostním zahájení přednesl de Vries
(Feldkirch) distančně přednášku Time, která velmi atraktivní formou upozorňuje na význam včasného zahájení
léčby a dodržování časových intervalů mezi jednotlivými
léčebnými modalitami. Následoval kulatý stůl o problematice osteonekrózy. Z dalších pozvaných přednášek
je třeba uvést review o reiradiaci nádorů hlavy a krku
Švajdové (Ružomberok), distanční přednášku Thurnhera
(Graz) o komplikacích léčby a příspěvek Strobla (Linec)
o transorální laryngeální chirurgii. Proběhly i kulaté stoly o slinných žlázách a záchovných protokolech. Zejména
druhý z nich byl velmi podnětný a v diskusi bylo konstatováno, že by se Kooperativní skupina měla doporučujícím
dokumentem vyjádřit k indikacím léčby pokročilého karcinomu hrtanu.

Program byl zakončen sérií přednášek věnujících se rehabilitaci plicních funkcí laryngektomovaných a možností
a pravidel využití zvlhčovacích filtrů HME. Poslední
přednáška byla věnována diagnostice a řešení komplikací
spojených u pacientů se zavedenou hlasovou protézou.
Totální laryngektomie je jedním z výkonů, který zachraňuje životy našich pacientů, je ale spojen s velmi významným ovlivněním kvality jejich života po operaci. Je nepochybně v našich silách jim období po operaci usnadnit.
Právě proto nás velmi potěšil zájem účastníků o prezentovanou problematiku. Za lektory mohu říci, že kurz proběhl ve velmi hezké atmosféře. Doufáme, že podobně to
vnímali i všichni účastníci, kteří se workshopu účastnili.

Asi nejatraktivnější z druhého dne byla přednáška Sima
(Londýn) na stejné téma. I přes distanční formu mohli posluchači ocenit nejen odbornou erudici ale i vtipné podání tématu. V podvečer pak proběhla minisymposia firem
BMS a Merck, která upozornila na moderní trendy v nechirurgické léčbě nádorů hlavy a krku.

Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se na další setkání při příštích akcích.

Z dopoledne třetího dne je třeba upozornit především
na velmi erudované distanční přednášky Piazzy (Brescia)
o indikacích transorální mikrolaryngoskopie versus otevřené parciální chirurgie hrtanu a o mikrovaskulárních
lalocích a dále na distanční přehledovou přednášku Lanisnika (Maribor) o komplikacích chirurgie.

Michal Zábrodský

I ze zpětného pohledu máme radost, že se nám konferenci i přes omezení dané nutností dodržovat hygienická
doporučení podařilo uspořádat. Byla bezesporu inspirací
k další práci Kooperativní skupiny a přinesla nová témata, kterým se skupina bude věnovat v blízké budoucnosti.
Nepřítomnost většiny zahraničních řečníků byla jistě nedostatkem. Naproti tomu jsme se přesvědčili o tom, že
distančně lze i bez excesivních nákladů na pokročilou
techniku přenášet přednášky přímo z pracoven odborníků kdekoli na světě. To je jistě inspirací do přicházejících nesnadných časů. Nedomníváme se, že konference
s neformálními diskusemi a vzájemnou interakcí lze distančními technikami nahradit, nicméně nám tyto techniky
umožňují zůstat v kontaktu s kolegy v cizině po dobu, než
bude možno opět komunikovat osobně.

Mezinárodní konference
České kooperativní skupiny
pro nádory hlavy a krku

Jan Klozar

1.–3. října 2020, Znojmo
Přes zhoršující se epidemiologickou situaci a po určitém
váhání se výbor Kooperativní skupiny rozhodl plánovanou Konferenci uskutečnit. Během září odřekla účast většina zahraničních účastníků a jejich příspěvky byly naplánovány distanční formou. Byly zkoušeny různé platformy
pro přenášené přednášky a nakonec byl pro nejjednodušší a nejpřátelštější uživatelské prostředí zvolen Zoom.
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Součástí programu bude i předání cen naší odborné společnosti (Kutvirtova cena, Cena časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie, čestné členství, atd.) a do 1. listopadu
máte možnost přihlásit se za sníženou cenu.

Pozvánky na schůze
a odborné akce

Současnou situaci bereme vážně, proto máme připravenou sérii bezpečnostních opatření a věříme, že okolnosti
nám umožní se v prosinci setkat.

POZOR!
Před konáním jednotlivých odborných akcí
doporučujeme ověřit, zda nebyla pořadatelem
akce odložena či zrušena.

Těšíme se na setkání
Jan Bouček, Jan Plzák

Rehabilitace hlasu po laryngektomii
pomocí hlasové protézy
9. listopadu 2020, Olomouc
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Olomouc, LF UP
v Olomouci, I. P. Pavlova 6, Olomouc ve spolupráci se společnostmi RADIX CZ s.r.o. a Atos Medical AB si Vás dovolují
pozvat na workshop Rehabilitace hlasu po laryngektomii
pomocí hlasové protézy
Termín: 9. listopadu 2020, 9:00–17:00
Počet míst je omezený. Prosíme o časnou registraci
na zlata.prihodova@atosmedical.com


Central European Endoscopic Ear
Surgery Course
7.–8. prosince 2020, Olomouc
web akce

Rehabilitace hlasu po laryngektomii
pomocí hlasové protézy
Termín: 9. listopadu 2020, 9:00-15:00 hod.
Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Olomouc,
LF UP v Olomouci, I. P. Pavlova 6, Olomouc
Program:
ŶĂƚŽŵŝĞĂĨǇǌŝŽůŽŐŝĞdýchacích ĂƉŽůǇŬĂĐích ĐĞƐƚƉŽůĂƌǇŶŐĞŬƚŽŵŝŝ

Mateášiková

Primární a sekundární inzerce a výměny hlasové protézǇ





rož

Komplikace po zavedení hlasové protéǌǇ







Hyravý

Soubor pacientů na ORL klinice shlasovou protézou 







Mateášiková

Péče o ƚƌĂĐŚĞŽƐƚŽŵĂĂhlasovou protézƵ 

Eliášová͕<Žplíková, Příhodová










Brož, Hyravý

Praktická část II Ͳnácvik výměny hlasové protézǇŶĂŵŽĚĞůƵ 

Praktická část I Ͳvýměna hlasové protézy u pacientů



PříhoĚŽǀá

ĞƐĞĚĂƐnositeli hlasové protézǇ















Plicnírehabilitace u pacientů po ůĂƌǇŶŐĞŬƚŽŵŝŝ









Příhodová

Wředstavení <lubu laryngektomovaných









Příhodová




Počet míst je omezený. Prosíme o časnou registraci na ǌůĂƚĂ͘ƉƌŝŚŽĚŽǀĂΛĂƚŽƐŵĞĚŝĐĂů͘ĐŽŵ͘
tŽƌŬƐŚŽƉje zařazen do systému celoživotního vzdělávání ČLK ƉŽĚůĞƐƚĂǀ͘předpisu č. 16͘

Dear colleagues, dear friends,

60. Otologický den

let me invite you and your colleagues to the upcoming
Central European Endoscopic Ear Surgery Course (7.–8.
12. 2020) that will take place in Olomouc, Czech Republic.

3. prosince 2020, Praha
web akce

The last year course was very well accepted by the participants. They highly appreciated the course faculty – M.
Tarabichi, D. Lee and A. Mikulec; the quality of freshly frozen temporal bones which very reliably resembled an ear
of a real patient.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom Vás jménem organizátorů pozvali na jubilejní 60. ročník Otologického dne, pořádaný první čtvrtek
v prosinci v prostorách Kaiserštejnského paláce.
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The Central European Endoscopic Ear Surgery Course
is meant to offer to trainees the first insight in the value
of endoscope during ear procedures and to experienced
ear surgeons expertise that would allow them to incorporate the endoscopes to their routine practice.

Workshop – Chirurgie chrápání
a spánkové apnoe

We are honoured to offer you again a team of renowned
lecturers who will come and share their knowledge
and expertise with the course participants during two
days packed with theoretical information combined
with practical experience. Following surgeons accepted
our invitation: Prof. Michael Cohen from the Massachusetts Eye and Ear Infirmary is an excellent surgeon with
long experience in paediatric endoscopic ear surgery;
Prof. João Flávio Nogueira is one of the dominant proponents of endoscopic ear surgery. His talks and lectures
are always both educational and entertaining.

Vážení přátelé,

12.–13. dubna 2021, Ostrava
web akce

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.
Na setkání s Vámi v Ostravě se těší
Pavel Komínek

For further details please visit:
www.czechearendoscopy.com.

10. mezioborové sympozium:
Komplexní vyšetření u náhlých
a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi –
akutní stavy v rinologii

Richard Salzman

Otologický kurz 2021
27.–28. ledna 2021, Praha
web akce

23.–24. dubna 2021, Hradec Králové
web akce

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., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava

si Vás dovolují pozvat na

Vážení kolegové,

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

dovolte, abych vás pozval na Otologický kurz 2021, který připravujeme na 27. – 28. ledna 2021 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN
v Motole.

Termín: 23.-24.4.2021
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

http://sympozium.orlfnhk.cz

Průběh letošního roku je z mnoha ohledů zvláštní a bohužel dosavadní vývoj nám neumožňuje plánovat kurz
ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Proto jsme se
pro příští rok rozhodli pro změnu programu i délky trvání.

Na pracovní setkání se těší
Jan Vodička
Karel Pokorný
Pardubice

Náplň kurzu se bude skládat z teoretických přednášek,
videoprezentací optimálních chirurgických postupů (bude-li to možné, pak i živých přenosů z operačních sálů)
a implantací na modelech. Akce bude probíhat v češtině
a bude doplněna on-line vstupy významných zahraničních hostů, prof. Ronalda Penningse z Radbound University z Nijmegenu a prof. Neila Donnellyho z Cambridge
University.
Podrobné informace a přihlášení je možné ZDE.
Těšíme se na vaši účast
Jan Bouček
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82. kongres České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP

ORL akademie

8.–10. června 2021, Praha
web akce

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
S politováním Vás musíme informovat, že ORL akademie
2020 vzhledem k aktuální pandemii COVID-19 (riziko
přenosu infekce, aktuální i předpokládané restrikce v organizaci hromadných akcí, aktuální zákazy ředitelů a děkanů jednotlivých nemocnic a fakult služebných cest) je
odložena na 1.–2. října 2021.

1.-2. října 2021, Olomouc
web akce

Téma kongresu: Spánková medicína, rinologie
Registrace bude spuštěna 18. 1. 2021
Za organizátory
Jaroslav Kraus

Těšíme se na setkáni v novém termínu.
Martin Hyravý

82. KONGRES
ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP
K 100. VÝROČÍ JEJÍHO VZNIKU (1921–2021)

Schůze České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku ČLS JEP
Královéhradeckého a Pardubického
regionu a Celostátní foniatrický
seminář
21. října 2021, Hradec Králové
POZOR ZMĚNA TERMÍNU!
Současná epidemiologická situace neumožňuje uspořádat Celostátní foniatrický a krajský seminář v říjnu t.r.
Odborné setkání je přesunuto na 21. říjen 2021.

8–10/6/2021
CUBEX CENTRUM PRAHA

Přeji vám pevné zdraví a těším se na setkání v novém termínu.
Viktor Chrobok

11. mezioborové sympozium:
Komplexní vyšetření ucha – otoskopie
a vyšetření sluchu v ambulantní
i klinické praxi pediatra a ORL lékaře
10.–11. září 2021, Hradec Králové
web akce

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., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava

si Vás dovolují pozvat na

11. mezioborové sympozium
Komplexní vyšetření ucha – otoskopie a vyšetření sluchu
v ambulantní i klinické praxi pediatra a ORL lékaře
Termín: 10.-11.9.2021
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

http://sympozium.orlfnhk.cz
Na pracovní setkání se těší
Jan Vodička
Karel Pokorný
Pardubice

Viktor Chrobok
Petr Čelakovský
Hradec Králové

Pavel Komínek
Martin Formánek
Ostrava
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Kurzy IPVZ – II. pololetí 2020

Různé

Akce připravované Klinikou
otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole,
Praha

Mobilní aplikace
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.

Septoplastika
5. listopadu 2020
web akce
Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny
ústní, hltanu a hrtanu
10.–11. prosince 2020
web akce

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

Kurzy připravované Klinikou
otorhinolaryngologie a maxilofaciální
chirurgie 3. LF UK a ÚVN, Praha
Neuromonitoring v ORL, neuromonitoring zvratného
a lícního nervu
30. října 2020
web akce
Kurz – SONO C
20.–21. listopadu 2020
web akce

ORLtube

Kurz – Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny
a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání
a praktické lékaře
26. listopadu 2020
web akce

Nezapomeňte shlédnout nová vzdělávací videa na našem
portále ORLtube. Je to jednoduché a zcela zdarma.
Můžete tak snadno sledovat nejlepší záznamy z vybraných odborných přednášek, publikací, článků,prezentací abstraktů nebo třeba živé přenosy z různých druhů
operačních zákroků či akcí. Vyhledávání je rozděleno dle
nastavených parametrů – např. rok, název akce, jméno
řečníka a orgánu.

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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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.
Facebookovou stránku naleznete na
www.facebook.com/otolaryngologie

Organizační sekretariát
Asociační management pro ČSORLCHHK vykonává Association House společnosti GUARANT International, spol. s r. o.
Kontakt:
Mgr. Veronika Kincová, asociační manažerka
E-mail: orl@associationhouse.cz nebo kincova@associationhouse.cz

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.
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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

15

new

Mobilní aplikace
pro členy společnosti

