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V Hradci Králové 21. 8. 2014 

 

Milá kolegyně, vážený kolego v přípravě k atestaci z otorinolaryngologie, 

vážená paní přednostko, vážená paní primářko, 

vážený pane přednosto, vážený pane primáři, 

milá kolegyně, vážený kolego po atestaci, 

 

výbor ČSORLCHHK ČLS JEP a Sekce mladých otorinolaryngologů ČSORLCHHK pro vás 

připravila Českou ORL akademii, jejímž cílem je vzdělávání ORL lékařů a především lékařů 

v předatestační přípravě. Pravidelný termín každoroční akce byl určen na první pátek a sobotu 

v říjnu s postupným probráním celé šíře otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. První 

ORL akademie bude 3. - 4. 10. 2014 v Hradci Králové, dále budou ORL akademie cirkulovat 

s různými tématy a lektory po lékařských fakultách České republiky. Přednášející budou vždy 

odborníci v dané problematice a především zkoušející z atestačních komisí. Výběr a kvalitu 

přednášejících garantuje výbor ČSORLCHHK ČLS JEP.  

Všem lékařům v přípravě k atestaci účast na odborné akci doporučujeme, protože absolvování 

některé z Akademií pravděpodobně bude do budoucna podmínkou k přihlášce k atestaci 

z otorinolaryngologie. Prosím přednosty a primáře o pomoc a spolupráci spočívající v 

umožnění mladým zájemcům se ORL akademie zúčastnit. Bohužel statistiky nám ukazují, že 

účast rezidentů na celostátních kongresech ČSORLCHHK ČLS JEP je velmi sporá. 

Přestože je zdůrazňována vzdělávací role zejména pro mladé lékaře, věříme, že zpracování 

témat i volba přednášejících bude atraktivní i pro kolegy s atestací a delší praxí a poslouží k 

zopakování a oživení znalostí a poznání nových trendů v diagnostice a léčbě. 

Další informace a registrační formulář naleznete na: www.orlakademie.cz. Všichni lékaři-

nečlenové společnosti se mohou na ORL akademii přihlásit za zvýhodněný registrační 

poplatek, pokud současně podají přihlášku do ORL společnosti 

(http://www.otolaryngologie.cz/on-line-prihlaska).  

 

 

http://www.orlakademie.cz/
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Děkuji za spolupráci a těším se na setkání v říjnu v Hradci Králové. 
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