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Otorinolaryngologové se sjeli do Ústí nad Labem na konferenci, která má tradici již čtvrt století 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Klinika otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, připravily na 

zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pátek 5. října 2018 v pořadí již 25. odbornou nadregionální konferenci 

„Slámův ORL den“. Akce se uskutečnila pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Ing. 

Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. 

 

Práci ústeckých otorinolaryngologů ocenil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
„Velice si jí vážím a děkuji nejen lékařským odborníkům, ale také dalšímu zdravotnickému personálu na 
oddělení – a dnes již na klinice – za výborné výsledky a šíření dobrého jména Krajské zdravotní,“ uvedl Ing. Jiří 
Novák. 

„Je mi velkou ctí, že jsem mohl převzít záštitu nad touto konferencí, kde se sešly kapacity ve svém oboru, a 
jsem rád, že si tato odborná konference získala u nás v kraji svou tradici a každoročně se k nám sjíždějí 
odborníci z různých koutů republiky,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na konferenci, která se 
těší velké oblibě mezi odborníky, ho doprovodil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví RSDr. Stanislav 
Rybák.  

Účastníky nadregionální konference, kterých byl letos rekordní počet 110, přivítal i generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s., Petr Fiala. „Chtěl bych poděkovat Ústeckému kraji nejen za záštitu, ale i za finanční podporu. 
Zejména děkujeme za investiční podporu rozvoje každé z pěti nemocnic Krajské zdravotní,“ dodal Petr Fiala.   

Odbornými garanty konference byli MUDr. Karel Sláma z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty 
zdravotnických  studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a MUDr. Jaroslav Betka, DrSc., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. 
 
Odborný program otevřel emeritní primář ústeckého oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku MUDr. Karel 
Sláma, který se svými spolupracovníky v minulosti posunul otorinolaryngologii (ORL) v Masarykově nemocnici 
na úroveň fakultních nemocnic a ta je nadále rozvíjena novým vedením kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku. 
V úvodu konference představil historii ORL v severních Čechách, její milníky i významné osobnosti. Poté 
následovaly čtyři odborné bloky věnované například operačním postupům rhinobaze a laterobaze, 
karcinomům či aktualitám v dětské ORL. 
  
V září loňského roku byla ustavena Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí 
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., kterou vede přednosta 
MUDr. Karel Sláma, Ph.D. 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu 
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