
Pozvánka na 34. sjezd SAOF
Srdečně Vás zveme na 34. sjezd Sdružení ambulantních 

otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Místo konání
Konferenční centrum hotelu Fabrika

Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma
“Moderní terapie nosní polyposy”

Datum konání
10. - 11. 4. 2015

(Začátek: pátek 10. 4. v 17:30 hodin)
(Konec: sobota 11. 4. v 13 hodin)

Začátek pátek 10. 4. 2015 oficiální část 17.30.
Před oficiálním začátkem programu v 17.30 hodin, jsme pro vás připravili 

prohlídku pivovaru Bernard v  Humpolci.
Prohlídka začne v 15.00 hodin pro první část zájemců a v 16.30 

pro druhou část zájemců. Využijte této milé příležitosti ke společné 
společenské akci a přihlaste se na jeden z těchto časových termínů 

mailem na domagalska@medico.cz

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP 
ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

“Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16”
Vzdělávací akce bude hodnocena 8mi kredity

Vyhláška MZ ČR č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání 
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného 

dohledu zdravotnických pracovníků.
Garant akce: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Organizační složka ČLS JEP (Člen asociace) pod záštitou České společnosti 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Sekce ambulantních 

otorinolaryngologů a foniatrů

Termín pro zaslání přihlášky
do 1. 4. 2015

E-mail pro zasílání přihlášek
domagalska@medico.cz

Konferenční poplatek
členové SAOF: 650,- Kč = členský poplatek 2015

nečlenové SAOF: 800,- Kč
zdravotní sestry: 300,- Kč 

Konferenční poplatek zahrnuje
účast na odborném programu konference, 

občerstvení o přestávkách, raut, konferenční 
materiály

Způsob platby
Hotově na místě před začátkem konference (přijeďte prosím 
s dostatečným předstihem) nebo bezhotovostním převodem  
nejdéle do 1. 4. 2015 na účet č. 153467795/0300. VS: rodné číslo 
účastníka. Do poznámky prosím uveďte Vaše jméno. Pokud platíte 
za více účastníků, prosím uveďte všechna jména. Děkujeme.

Doporučujeme ubytování
Hotel Fabrika www.fabrikahotel.cz
Hotel Kotyza www.hotelkotyza.cz
Hotel Na Plovárně www.naplovarne.eu
Další informace o ubytování získáte na www.infohumpolec.cz/vismo/
Rezervace ubytování je nutná předem

Společenský večer
Po skončení odborné části sjezdu je připravena společenská část 
programu, v prostorách hotelu Fabrika, kde bude připraven večerní 
program s rautem.

Stravování
Součástí stravování během sjezdu není 11. 4. 2015 snídaně a oběd



Program sjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 10. - 11. 4. 2015

Program sjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 10. - 11. 4. 2015

“Moderní terapie nosní polyposy” “Moderní terapie nosní polyposy”

16:30 - 17:15 Registrace

17:30 Zahájení 33. sjezdu SAOF

17:30 - 18:15 Informace Výboru ORL společnosti o 
nadcházejících českých a zahraničních 
kongresech pro otorinolaryngology a foniatry

18:15 - 19:00 Informace o nových léčivech pro použití 
v otorinolaryngologii

19:00 - 19:45 Informace SASU – dohodovací jednání o ceně 
za bod v nadcházejícím období

19:45 - 20:30 Informace o nových rámcových smlouvách se 
zdravotními pojišťovnami,
Změny ve vykazování zdravotním pojišťovnám 
v roce 2015

21:00 Společenský večer

Sobota 11. 4. 2015

09:00 - 10:00 Chirurgické možnosti terapie nosní polyposy 
(Kratochvíl V. )

10:00 - 11:00 Moderní léčba nosní polyposy 
(Markalous B.)

11:00 - 11:15 Přestávka na kávu

11:15 - 12:15 Laserová mukotomie v ambulantní praxi 
(Moravec T., Vydrová J. )

12:15 - 13:15 Novinky ze zdravotnického práva

13:15 Ukončení sjezdu

Pátek 10. 4. 2015
Páteční program  začneme společenskou akcí – exkurzí  
v humpoleckém pivovaru Bernard. Exkurze proběhne ve dvou 
odpoledních termínech: 
15.00 (první polovina účastníků) a 16.30 (druhá polovina účastníků). 
Počet účastníků je omezen a je nutné se přihlásit zasláním emailu 
na domagalska@medico.cz


