
Pozvánka na 42. sjezd SAOF
Srdečně Vás zveme na 42. sjezd Sdružení ambulantních 

otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Místo konání
Konferenční centrum hotelu Fabrika

Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma
“Kochleární implantace a sluchová problematika”

Datum konání
5. 4. - 6. 4. 2019

(Začátek: pátek 5. 4. v 16:45 hodin)
(Konec: sobota 6. 4. v 12:00 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 14. 3. 2019

E-mail pro zasílání přihlášek
domagalska@medico.cz

Konferenční poplatek
členové SAOF: 650,- Kč = členský poplatek 2019

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. 3. 2019 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 6. 4. 2019 snídaně a oběd

Změna programu vyhrazena



Program sjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 5. - 6. 4. 2019

Program sjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 5. - 6. 4. 2019

Sobota 6. 4. 2019

09:00 - 09:45 Implantační program v ČR a ve světě, základní 
principy kochleární implantace, indikační kritéria, 
screening sluchu novorozenců (Bouček J., Chrobok V.)

09:45 - 10:00 Přestávka na kávu

10:00 - 10:45 Příprava a průběh CI (Chrobok V., Bouček J.)

10:45 - 11:00 Přestávka na kávu

11:00 - 11:45 Jednostranná hluchota - možnosti kompenzace, 
výsledky rehabilitace SDD pomocí Baha a CROS 
(Dršata J., Bendová O.)

11:45 - 12:00 Diskuze, ukončení odborného programu

Pátek 5. 4. 2019

16:45 - 17:30 Informace o průběhu a výsledcích jednání s VZP, 
OZP a ZPMV o navýšení maximálních úhrad na 1 
rodné číslo v souvislosti se změnami v sazebníku  
(Vydrová J.)

17:30 - 18:15 Screeningové vyšetření sluchu pětiletých dětí – 
nový výkon v sazebníku od 1.1.2019  
(Chrobok V.)

18:15 - 19:00 Nové výkony v audiologii a foniatrii, změny v 
legislativě 
(Lejska M.)

19:00 - 19:45 Zprávy z výboru ORL společnosti 
(Chrobok V.)
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