
Pozvánka na 41. sjezd SAOF
Srdečně Vás zveme na 41. sjezd Sdružení ambulantních 

otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Místo konání
Konferenční centrum hotelu Fabrika

Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma
“Chrápání a Spánková medicína”

Datum konání
26. 10. - 27. 10. 2018

(Začátek: pátek 26. 10. v 17:00 hodin)
(Konec: sobota 27. 10. v 14:30 hodin)

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 7mi kredity

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 23. 10. 2018

E-mail pro zasílání přihlášek
domagalska@medico.cz

Konferenční poplatek
členové SAOF: 650,- Kč = členský poplatek 2018

nečlenové SAOF: 800,- 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 23. 10. 2018 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 27. 10. 2018 snídaně a oběd

Změna programu vyhrazena



Program sjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 26. - 27. 10. 2018

Program sjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 26. - 27. 10. 2018

“Chrápání a Spánková medicína” “Chrápání a Spánková medicína”

Sobota 27. 10. 2018

09:00 - 09:45 Úhradová vyhláška na rok 2019 
Změna rámcové smlouvy - pojišťovna a zdravotní 
zařízení 
(Z. Jojko)

09:50 - 10:35 Úvod do problematiky, terminologie
(J. Kastner)

10:40 - 11:25 Jak to dělám já - zkušenosti z ambulantní praxe 
(T. Moravec)

11:25 - 11:40 Přestávka na kávu

11:40 - 12:25 Chirurgická léčba chrápání a OSA u dospělých 
pacientů   
(J. Betka)

12:30 - 13:15 Dětský spánkový apnoický syndrom – zkušenosti s 
laser-tonzilotomií 
(M. Plášková)

13:20 - 14:05 Poruchy dýchání ve spánku – od teorie k praxi  
(J. Vyskočilová)

14:10 - 14:30 Diskuze, ukončení odborného programu

Pátek 26. 10. 2018

16:00 - 16:45 Schůze výboru SAOF

17:00 - 17:45 Možnosti navýšení maximální úhrady z důvodu 
změn v sazebníku 
(D. Záleská)

17:45 - 18:30 Novinky z ORL společnosti
(J. Vydrová)


