
Zpráva z 2. ročníku ORL akademie konané v Olomouci ve dnech 2.-3. října 2015 
  
S radostí jsme na olomoucké ORL klinice přijali výzvu navázat na loňský 1. ročník ORL 
akademie a pokusit se tak vytvořit tradici této specificky zaměřené akce. Jejím hlavním cílem 
jsou mladí lékaři v předatestační přípravě. Nabízí ucelené okruhy otázek, přednášené 
předními českými odborníky. Z hojné účasti lze usuzovat, že původní záměr vedení České 
ORL společnosti se daří přetvořit ve skutečnost. Letos se na ORL akademii přihlásilo 126 
lékařů, z nichž 102 aktuálně prochází specializační přípravou. Účast 16 již atestovaných 
kolegů ukazuje, že shrnující přednášky mohou oslovit i zkušenější kolegy. 

Akademii oficiálně otevřel děkan Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci, prof. M. 
Kolář. Srdečně nás přivítal na půdě nově zrekonstruované budovy Teoretických ústavů 
olomoucké Lékařské fakulty. Poté krátce za spoluorganizující instituce pohovořili prof. I. 
Stárek, přednosta olomoucké ORL kliniky, a prof. V. Chrobok, předseda České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 

Odbornými garanty a přednášejícími jednotlivých bloků byli prof. V. Chrobok, as. J. 
Skřivan (Chirurgie nedoslýchavosti), prof. P. Komínek, as. K. Zeleník (Dušnost, dušení, 
zajištění dýchacích cest), prof. J. Klozar, as. J. Betka (Poruchy spánku v ORL) a prof. I. Stárek, 
as. M. Zábrodský (Onemocnění slinných žláz). 

Aktivním účastníkům byla letos nabídnuta možnost prezentace jejich prací ve formě 
elektronických posterů. Ze 14 přihlášených vybrala nezávislá komise 7 nejhodnotnějších 
příspěvků, které pak byly představeny ve formě krátkých, diskusí následovaných, sdělení. 
Autoři odbornými garanty vybraných prací obdrželi odborné knihy z edice Medicína hlavy a 
krku od nakladatelství Tobiáš. Ocenění za nejlepší přednášku si odnesla MUDr. Živicová (FN 
Motol) s prací Role tenascinu v růstu nádorů hlavy a krku. Ceny za nejlepší postery dostali 
MUDr. Černý (FN Hradec Králové, Překlad a validizace české verze dotazníku SWAL-QOL-CZ), 
MUDr. Hybášková (FN Ostrava, Léky navozená spánková endoskopie) a MUDr. Zogátová (ORL 
Nový Jičín, Management pacientů s poleptáním jícnu – nejednotný postup napříč 
Republikou).  

Společenský večer v neformálním duchu jsme si užili ve Svatováclavském pivovaru, kde nám 
servírovali lahodné hospodské krmě. Zapíjeli jsme je výborným zlatavým mokem, uvařeným 
zvlášť pro tuto příležitost pod názvem „ORL ležák“. Znamenitou atmosféru dokreslovala živá 
hudba harmoniky, houslí a kytary. Mladým muzikantům naše kolegyně věnovaly velkou 
pozornost, čímž si vysloužily nejméně 10 přídavků. 

Na závěr nesmíme opomenout vystavovatele, bez jejichž finančního přispění by nebylo 
možno Akademii v tomto rozsahu a v této kvalitě uspořádat. Děkujeme za laskavou podporu 
partnerům z firem Angelini, Ewopharma, Olympus, Zeiss, Abionic, VLX International, Surgipa 
a Akacia.  

Na závěr kongresu tlumočil MUDr. Černý pozvání prof. Komínka na příští ročník ORL 
akademie, která se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 14.-15. října 2016 
v návaznosti na 16. Kongres mladých otorinolaryngologů. 
 
Dne 9. října 2015 


