
Pozvánka na 46. sjezd SAOF
SrdečněVás zveme na46. sjezd Sdružení ambulantních

otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Místokonání
Konferenční centrum hotelu Fabrika

Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma
“Sluchové vady”

Datum konání
25. 3. -26. 3. 2022

(Začátek: pátek25.3. v 17:00hodin)
(Konec: sobota26. 3. v 13:00 hodin)

Akcemá charakter postgraduálníhovzdělávání a je garantovánaČLS JEP
ve spolupráci s ČLK (ohodnocenakredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

“Vzdělávací akce je pořádánadle Stavovskéhopředpisu ČLKčl. 16”
Vzdělávací akce bude hodnocena 8kredity

Garant akce: prim. MUDr.Jitka Vydrová

Organizační složkaČLS JEP (Členasociace) podzáštitou Českéspolečnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy akrku. Sekceambulantních

otorinolaryngologů a foniatrů

Termínpro zaslání přihlášky
do 19. 3. 2022

E-mailpro zasílání přihlášek
domagalska@medico.cz

Konferenční poplatek
Přihlášení členové SAOF do 20.3.: 650,- Kč
Od 21.3. pro nepřihlášené členy SAOF: 1700,- Kč
Nečlenové SAOF: 1 700,-Kč

Konferenčnípoplatek zahrnuje
účast na odbornémprogramukonference,
občerstvení opřestávkách, raut, konferenční

materiály

Způsob platby
Hotově na místě před začátkem konference (přĳeďte prosím
s dostatečnýmpředstihem) nebo bezhotovostním převodem
nejdéle do 20. 3. 2022 na účet č. 153467795/0300. VS: rodné číslo
účastníka. Do poznámky prosím uveďteVaše jméno. Pokudplatíte
za více účastníků, prosímuveďtevšechna jména. Děkujeme.

Doporučujeme ubytování
Hotel Fabrikawww.fabrikahotel.cz
HotelKotyzawww.hotelkotyza.cz
HotelNaPlovárněwww.naplovarne.eu
Další informaceo 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 prostoráchhotelu Fabrika, kde bude připraven večerní
program s rautem.
Stravování
Součástí stravování během sjezdu není snídaně a oběd

Změna programuvyhrazena



Programsjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 25. -26. 3. 2022

Programsjezdu
Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF)

ve dnech 25. -26. 3. 2022

Sobota 26. 3. 2022Pátek 25. 3. 2022

16:30 -17:00 Schůze výboru SAOF

17:00 -17:45 Volby do výboru SAOF
(KastnerJ.)

17:50 -18:35 Úhradová vyhláška 2022 (VydrováJ.)

18:40 -19:25
Informace z výboru České společnosti
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
(Vydrová J.)

19:30 Společenský večer

09:00 -09:45 Náhlá senzorineurální nedoslýchavost –
diagnostika a terapeutické postupy (Školoudík L.)

09:50 -10:35 Nejčastější poruchy sluchu v dětském věku
(Groh D.)

10:45 -11:25 Novinky ve středoušní chirurgii (Bouček J.)

11:30 -12:15 Principy korekce sluchových vad a poruch
sluchadly (Bendová O.)

12:15 -13:00 Otázky a odpovědi (Školoudík L., Groh D., Bouček J.,
Bendová O.)

13:00 Zakončení sjezdu

“Sluchové vady” “Sluchové vady”


