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Milé kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme vám první číslo nového informačního zpravodaje 
České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
který je určen především pro odborníky z řad členů společnosti  
ORL, jejích sympati zantů a dalších zájemců o dění v oboru. 
Vydáváním zpravodaje bychom chtěli podpořit širší spolupráci 
a kontakty mezi členy společnosti .
 
Přivítáme náměty témat, o kterých byste si se zájmem přečetli 
na stránkách našeho zpravodaje.
 
Vážení kolegové, zajímavé a inspirati vní čtení vám přeje,
 
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
Předseda České společnosti  otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP

Vyhlášení ceny ORL 
společnosti  za rok 2012 – 
Kutvirtova cena
Výbor ORL společnosti  vypisuje soutěž o nejlepší publikaci členů 
České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
publikovanou v r. 2012. 

Uzávěrka pro podání přihlášek do soutěže je 30. duben 2013 
(práce doručené po tomto termínu nebudou do soutěže 
zařazeny). Více informací o podmínkách účasti  v soutěži najdete 
na htt p://www.otolaryngologie.cz.

Vyhlášení a udělení Kutvirtovy ceny proběhne na 75. kongresu 
České společnosti  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
v Hradci Králové 23.–25. května 2013.

5. česko-slovenský kongres 
otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku
23.–25. května 2013
Hradec Králové

Dovolte nám, abychom vás jménem výborů České a Slovenské 
ORL společnosti  srdečně pozvali k účasti  na 5. česko – slovenský 
kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, který se 
uskuteční 23.–25. května 2013 v Hradci Králové. 

Společný Česko – slovenský národní kongres, nejvýznamnější 
odborná i společenská událost v našem oboru, jistě umožní 
diskutovat nosné téma kongresu Mezioborová spolupráce 
a další aktuální témata, která určují současnou podobu 
otorinolaryngologie ve spolupráci s ostatními odbornostmi 
medicíny. K účasti  jsou mimo jiné též pozvány zdravotní sestry 
a nelékařští  pracovníci. Kongres bude i příležitostí  pro setkání 
s dovozci či výrobci léků, zdravotnické techniky a pomůcek. 

Věříme, že Hradec Králové vytvoří pro takové setkání vhodné 
a dobré podmínky.

Pro další informace o kongresu, akademickém i společenském 
programu, navšti vte webové stránky kongresu na:
htt p://www.orl2013.cz/.

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás zveme do Hradce 
Králové a těšíme se na setkání s vámi.

Viktor Chrobok Milan Profant
předseda České  předseda Slovenské
ORL společnosti  ORL společnosti 
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Kalendář akcí České společnosti  
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku
Listopad 
18. Beskydský ORL den
Termín: 2.–3. listopadu 2012
Místo konání: Ostravice-Sepetná
htt p://www.bos-congress.cz/orlb2012

19. Odborná nadregionální ORL konference
Termín: 22.–23. listopadu 2012
Místo konání: Muzeum města Ústí  nad Labem
htt p://www.kzcr.eu/vzdelavani/default.aspx

29. sjezd SAOF
Termín: 23.–24. listopadu 2012
Místo konání: Hotel Fabrika, Humpolec
Kontaktní osoba: MUDr. Jitka Vydrová
Informace: Mgr.Romana Domagalská, domagalska@medico.cz

Preparační kurz ORL – Chirurgie ucha a spánkové kosti 
Termín: 28.–30. listopadu 2012
Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3
htt p://otolaryngologie.cz/preparacni-kurz-orl-chirurgie-ucha-
a-spankove-kosti /

Prosinec 
Otologický den
Termín: 6. prosince 2012
Místo konání: Angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha 
www.angelohotel.com

Vážení členové společnosti ,

vzhledem k tomu, že přecházíme na elektronické zasílání 
informací a zpráv o akcích a akti vitách České ORL společnosti  
ČLS JEP, velice Vás tí mto prosíme o zaslání Vaší e-mailové adresy 
sekretariátu ORL společnosti  na adresu kamaradova@guarant.
cz. Tento údaj je velmi POTŘEBNÝ ke zlepšení komunikace mezi 
výborem a členy naší společnosti . Děkujeme vám za spolupráci.

Členství – staňte se členy České 
společnosti  otorinolaryngologie 
a chirurgie hlavy a krku
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
je součástí  České lékařské společnosti  Jana Evangelisty Purkyně 
(www.cls.cz). Členem společnosti  může stát lékař, farmaceut, 
případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, 
který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat 
k jejich plnění. Každý může být členem více odborných 
společností . Bližší informace najdete na webových stránkách 
htt p://www.otolaryngologie.cz.

Nabídka pro partnery
Česká ORL společnost nabízí farmaceuti ckým fi rmám, výrobcům 
lékařské techniky i dalším subjektům partnerství založené 
na dlouhodobém vztahu mezi lékaři, odborníky v oblasti  
otorinolaryngologie a foniatrie tak, aby byla zajištěna konti nuita 
spolupráce v dlouhodobém horizontu. Nabízíme tak možnost 
oslovit cílovou skupinu odborníků pro vybudování trvalého vztahu 
mezi lékaři a farmaceuti ckými fi rmami vedoucí k zlepšení péče 
o naše pacienty. V případě zájmu, prosíme, kontaktujte sekretariát 
ORL společnosti  paní Danielu Kamarádovou.

Kontakt
Organizační sekretariát
Daniela Kamarádová
email: kamaradova@guarant.cz
Asociační management pro ORL společnost vykonává fi rma 
Guarant Internati onal, s.r.o.

http://otolaryngologie.cz/preparacni-kurz-orl-chirurgie-ucha-a-spankove-kosti/

