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Ve dnech 1.- 2. října se v historické budově Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci uskutečnila v pořadí již 7. Česká ORL akademie. Akce si klade za cíl v průběhu pěti let 

obsáhnout celou problematiku oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Přednášky jsou určeny zejména 

rezidentům v přípravě k atestační zkoušce, ale každoročně se najdou zájemci mezi zkušenějšími lékaři 

toužící po zopakování znalostí. Organizaci letošního ročníku zajišťovala Klinika otorinolaryngologie a 

chirurgie  hlavy a krku FN Olomouc a UP.  Zájem o tuto akci byl, jak už se stalo zvykem, mezi mladými 

lékaři veliký, o čemž svědčí počet 160 účastníků.  

V rámci odborného programu, který byl rozdělen do čtyř ucelených bloků, zazněly postupně 

přednášky na téma: chirurgie nedoslýchavosti (Chrobok, Gál, Salzman); dušnost, dušení, zajištění 

dýchacích cest (Komínek, Zeleník); poruchy spánku v ORL (Klozar, Betka ml.) a onemocnění slinných 

žláz (Stárek, Zábrodský). 

Během programu prvního dne zazněly i prezentace autorů 6 nejlepších prací, které byly vybrány 

odbornou komisí ve dvoukolovém výběru. Jejich autoři byli odměněni finanční podporou ČSORLCHHK 

ČLS JEP a knihou z edice Medicína hlavy a krku od nakladatelství Tobiáš dle vlastního výběru. 

Oceněnými autory byli V. Glumbíková (ORL klinika Olomouc), M. Homoláč, N. Koblásová a T. Valenta 

(ORL klinika Hradec Králové), L. Pavelková (ORL klinika Motol) a Z. Urbániová (ORL klinika Královské 

Vinohrady). Ocenění v podobě knihy dle výběru získala i autorka nejlepšího posteru voleného 

samotnými účastníky – E. Procházková (ORL oddělení Vojenské nemocnice Brno).  

I přes nabitý odborný program si většina účastníků našla čas na zábavu v rámci společenského večera 

za doprovodu vína a tance.  

Letošní ročník ORL akademie byl již druhým pořádaným olomouckou klinikou. Předchozí ročníky 

ukázaly, že se jedná již o etablovanou akci, která se těší velkému zájmu nejen neatestovaných lékařů 

z České republiky a Slovenska. Oceňují zejména možnost vyslechnout si přednášky předních 

odborníků české otorinolaryngologie. Za olomouckou kliniku jsme rádi, že jsme se mohli podílet na 

pokračování tohoto úspěšného konceptu. Další ročník je plánovaný pod taktovkou ostravské ORL 

kliniky. Další informace lze nalézt na webu www.orlakademie.cz. 
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