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Milé kolegyně, vážení kolegové, 

v Pracovní skupině pro zdravotní výkony MZČR se při jednání se zástupci zdravotních 
pojišťoven sice před časem podařilo schválit zavedení výkonového kódu 71330 pro flexibilní 
endoskopické vyšetření polykání (FEES). Aby kód mohl být zdravotnickému zařízení 
nasmlouván, musí jeho nositelé - lékař a klinický logoped - být pro provádění FEES vyškoleni. 
Pro klinické logopedy je podmínkou absolvování ministerstvem certifikovaného kurzu 
diagnostiky a terapie poruch polykání, lékaři musí být proškoleni na některém z pracovišť - FN 
Hradec Králové, FN Ostrava, FN Brno nebo FN Motol. 

Cílem tohoto kurzu je umožnit lékařům získat potřebný certifikát pro provádění FEES, na kurzu 
spolupracují pracoviště FN Hradec Králové, FN Ostrava a FNUSA Brno. Teoretická část s hands-
on částí proběhne 21.11.2022 na ORL klinice v Hradci Králové, každý účastník pak ještě 
k získání certifikátu musí alespoň jedenkrát na základě individuální domluvy navštívit poradnu 
pro poruchy polykání na některém z pořádajících pracovišť. Možnost nasmlouvat kód 71330 
dle nových podmínek Sazebníku je od 1.1.2020. 

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. 
MUDr. Jana Šatanková, Ph.D. 
MUDr. Lucie Zeinerová 
 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anotace kurzu 
Kurz Flexibilního endoskopického vyšetření polykání (FEES) pro lékaře sestává z teoretické 
části, praktické části a stáže v poradně pro poruchy polykání. 
 
V teoretické části jsou probrány anatomie a fyziologie polykání, step-by-step postup 
diagnostiky a terapie při FEES, spolupráce s logopedem při vyšetření. Součástí je rozbor 
kazuistik. 
 
K úspěšnému dokončení kurzu je nutno absolvovat též stáž v poradně pro poruchy polykání 
(celkem 3 hodiny), lze navštívit pracoviště FN Hradec Králové, FN Ostrava, FN USA Brno. 
 
Účastník kurz získá potvrzení o účasti, které je akceptováno zdravotními pojišťovnami 
k nasmlouvání a provádění vyšetření FEES (71330). 
 

 
Lektoři 
 
MUDr. Bártová Iva 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
Pardubická nemocnice 
 
Prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D. 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
Mgr. Kuchařová Markéta 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
MUDr. Staníková Lucia, Ph.D. 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava 
 
Mgr. Stránská Denisa 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
MUDr. Šatanková Jana 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno 
 
MUDr. Zeinerová Lucie 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
 
 

  



Program 
Teoretická část 
Termín: 21.11.2022 
 
8:30 – 9:00  Prezence, registrace 
 
9:00 – 9:15 Základní anatomie polykání, fyziologie polykacího aktu (Zeinerová L.) 
9:15 – 9:30 Definice, základní pojmy (Chrobok V.) 
9:30 – 9:45 Historie FEES, pomůcky, vybavení (Zeinerová L.) 
9:45 – 10:15 FEES step-by-step – diagnostika (Šatanková J., Zeinerová L.) 
 
10:15 – 10:30 Přestávka 
 
10:30 – 11:00 Role logopeda při FEES (Stránská D., Kuchařová M.) 
11:00 – 12:00 FEES step-by-step – terapie (Šatanková J., Zeinerová L., Stránská D., Kuchařová 
M.) 
 
 
12:00 – 13:00 Oběd 
 
13:00 – 13:15 FEES vs videofluoroskopie (Bártová I.) 
13:15 – 13:30 Diferenciální diagnostika dysfagie (Staníková L.) 
13:30 – 14:30 Typické endoskopické nálezy (Šatanková J., Zeinerová L., Bártová I., Staníková 
L., Urbánková P.) 
 
14:30 – 14:45 Přestávka 
 
14:45 – 17:00 Kazuistiky (Šatanková J., Zeinerová L., Stránská D., Kuchařová M., Bártová I., 
Staníková L., Urbánková P.) 
 
 
Praktická část 
Termín: individuálně dle domluvy v Poradnách pro dysfagii (FN Hradec Králové, FN Ostrava, 
FN Brno), minimálně 3 hodiny. 
 
 

  



Registrace a cena 
 
Registrace na: http://www.fnhk.cz/orl 
Počet účastníků: 16 
 
Cena: 3000 Kč vč. DPH  

- 2000 Kč teoretická část  
- 1000 Kč stáž 

  
Odhlášení do 30.9.2022:  vrácení uhrazené částky  

(odečten administrativní poplatek 200 Kč) 
Odhlášení od 1.10. do 31.10.2022: storno poplatek 1000 Kč 
Odhlášení po 1.11.2022:  100 % storno poplatek 
 
Poslední termín registrace do 31.10.2022 
 
Informace k platbě 
Banka: Česká národní banka, SWIFT kód: CNBACZPP 
Číslo účtu: 24639511/0710, IBAN: CZ23 0710 0000 0000 2463 9511 
Variabilní symbol: 5862470004 
Specifický symbol: (= identifikační číslo bez pomlčky, které se vygeneruje po vyplnění 
registračního formuláře a po dokončení registrace)  
Částka k úhradě: bude zaslána na Váš e-mail po vyplnění registračního formuláře 
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno registrovaného účastníka 
 
Termín úhrady poplatku: od registrace do 3 dnů zaslat potvrzení o zaplacení z banky na email 
orlklinika@fnhk.cz, jinak bude registrace stornována. 
 
Registrační poplatek zahrnuje: odborný program, občerstvení o přestávkách.  
Oběd se hradí samostatně. 
Cestu a ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám. 
Registrace on-line: http://www.fnhk.cz/orl 
 
 
Ubytování a doprava: 
Individuální, dopravní spojení a možnosti ubytovacích zařízení jsou zveřejněny na webových 
stránkách. 
 
Kontakt: 
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 500 05 Hradec Králové  

tel. + 420 49 583 2464  

email: orlklinika@fnhk.cz 
http://www.fnhk.cz/orl 

http://www.fnhk.cz/orl
http://www.fnhk.cz/orl
http://www.fnhk.cz/orl

