
Pozvánka na 28. sjezd SAOF
Srdečně Vás zveme na 28. sjezd Sdružení ambulantních 

otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Místo konání
Konferenční centrum hotelu Fabrika

Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma
“Co nového v oboru otorinolaryngologie?”

Datum konání
30. - 31. 3. 2012

Termín pro zaslání přihlášky
do 25.3.2012

Kontakt
Tel.: 565 501 022

Mob.: 725 884 324

E-mail pro zasílání přihlášek
domagalska@medico.cz

Konfereneční poplatek
500,- Kč = členský poplatek 2012

“Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK”
Vzdělávací akce bude hodnocena 8 kredity

Garant akce: prim. MUDr. Jitka Vydrová - Medical Healthcom s r.o.

Konferenční poplatek zahrnuje
účast na odborném programu konference, 

občerstvení o přestávkách, oběd, raut, 
konferenční materiály

Způsob platby
Hotově na místě před začátkem konference (přijeďte prosím s 
dostatečným předstihem) nebo bezhotovostním převodem nejdéle 
do 20.2.2012 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
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 31.3.2012 snídaně

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku



Program jarního setkání
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 30. - 31.3.2012

“Co je nového v oboru otorinolaryngologie?”

Pátek 30.3.2012

15:30 - 17:00 Registrace

17:30 Zahájení - odborný program v oblasti legislativy a 
poradenství pro lékaře

17:30 - 18:15 Ordinace jako SRO nebo OSVČ
Praktické rady k převodu praxí 
(Mgr. Kučera J. MBA)

18:20 - 19:05 Celoživotní vzdělávání lékařů podle noveli-
zace stavovského předpisu ČLK 
(MUDr. Poul H. - ČLK Pelhřimov)

19:10 - 19:55 Úhradová vyhláška pro rok 2012 
(MUDr. Vydrová J.)

20:00 - 20:45 Změna legislativy v preventivních prohlídkách 
zaměstnanců v riziku hluku 
(MUDr. Moravec T.)

21:00 Společenský večer, raut

Sobota 31.3.2012

09:00 - 13:00 Nové trendy v otorinolaryngologii

09:00 - 09:45 Přínos diagnostiky refluxní choroby k diag-
nostice onemocnění v ORL oblasti
Chronické bolesti v krku, poruchy hlasu, recidivu-
jící kašel - co s tím?
(MUDr. Vydrová J.)

09:50 - 10:35 Jak patologické pH v ORL oblasti diagnostiko-
vat?
Monitorace pH ve vydechovaném vzduchu Res 
Tech (Respiratory Technology), 24 hod. jícnová 
impedance - pH
(MUDr. Vydrová J.)

10:45 - 11:30 Refluxní choroba jícnu, patofyziologie, klini-
ka, extraesofageální projevy refluxní choroby 
v ORL
(MUDr. Brandtl P. - gastroenterologické centrum Praha)

11:40 - 12:25 Nové pohledy alergologů a klinických 
imunologů na vývoj a terapii asthma bronchi-
ale
(MUDr. Peningerová L. - alergologie a imunologie Praha)

12:25 - 13:00 Diskuze

13:00 - 13:15 Ukončení jarního setkání a oběd


