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Program - pátek 23.11.2012

• 17.00  Zahájení 29.sjezdu SAOF

• 17.15 Vystoupení předsedy výboru ORL společnosti  prof. 
MUDr. Viktora Chroboka CSc., Ph.D.  Informace o činnosti 
ORL výboru, organizace ORL společnosti, vzdělávací akce, 
časopis ORL společnosti, členské příspěvky

• 17.45 Kultivace sazebníku výkonů (Rosická, Vydrová)

• 18.15 Ostatní informace o povinnostech lékařů - ambulantních 
specialistů

• 18.45 Různé: nabídky firem, řidičské průkazy, zbrojní průkazy

• 19.00 Společenský večer
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Program v sobotu 
24.11.2012

Akutní stavy nejen v otorinolaryngologii
9.00 Anafylaktický šok (MUDr. Olga Černá, JIP VFN Praha)

10.00 Akutní stavy v ordinaci ORL lékaře - krvácení, dušení, cizí tělesa (prim. 
MUDr. Bohumil Markalous, Jindřichův Hradec)

11.00 Kardiopulmonální resuscitace – indikace použití automatického 
externího defibrilátoru v ambulanci i na ulici (MUDr. Anna Vrbovcová, ARO, 
Praha)

12.00 Život ohrožující infekce dětského a dorosteneckého věku (MUDr. Olga 
Černá, JIP VFN Praha)
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Kultivace sazebníku

• Co nám přinese a ubere kultivace sazebníku
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WWW.stránky

• www.saof.cz
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Nabídka pro nákup mikroskopu – 
sleva  SAOF

Připravil MUDr. Jiří Novotný
               Pro-Sluch 
               Hradec Králové
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Nabídka pro nákup 
mikroskopu – sleva  SAOF

BTL mikroskopy KAPS (při odběru 6 ks)

Radix mikroskopy Eclerius
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Nabídka pro nákup mikroskopu – 
sleva  SAOF 

KAPS
 

Nabídka je od  108 750 ,-  do 131 250,- Kč  
( bez DPH ), dle provedení mikroskopu.  
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Nabídka mikroskopu SAOF    

           KAPS

Nabídka je
 od  108 750 ,-  do 131 250,- 
Kč  ( bez DPH -14% ), dle 
provedení mikroskopu.  
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Nabídka pro nákup 
mikroskopu – sleva  SAOF

Ecleris

Nabídka je od  116 000 ,-  do 136 000,- Kč  
( bez DPH ), dle provedení mikroskopu , resp.  
halogen x  LED 

 při odběru většího množství SAOF akce sleva 
15 – 30 % 
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Nabídka mikroskopu SAOF    

        Ecleris

 Nabídka je od  116 000 ,-  do 136 
000,- Kč  ( bez DPH -14% ), dle 
provedení mikroskopu , resp.  

            halogen    x   LED 

  při odběru většího množství SAOF 
akce sleva 15 – 30 % 
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Nabídka pro nákup mikroskopu – 
sleva  SAOF

 
Jakékoliv dotazy a předvedení jednotlivých 

mikroskopů je na stáncích firem zde
BTL        Bc. Marek Smolaga
Radix       Ing. Jan Hušek
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Otázky do diskuse 

 Vaše zkušenosti s novými předpisy stran 
     řízení motorových vozidel
 Vaše zkušenosti s posuzování zbrojních   
     průkazů  Vyhláška 493/2002  
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• Přihlášky do České vokologické společnosti



Blahopřejeme k životnímu jubileu!

30

MUDr.Josefu Matějů


