
53. otologický den

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
a Rozvoj ORL, o.p.s. při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
FN Olomouc a LF UP

si Vás dovolují pozvat na 53. otologický den, který se bude konat 5. prosince 2013 
od 10 do 17 hod. v Olomouci.

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte do 22. října 2013. Prosím nezapomeňte uvést Vaše jméno, pracoviště a název přednášky. 
Na každou přednášku je vyhrazena doba 8 minut. Přihlášky k pasivní účasti zasílejte do 22. listopadu 2013.

Dovolujeme si Vás (i při pasivní účasti) požádat o zaslání následujících údajů: jméno, příjmení, titul, domovské pracoviště, email 
a telefon.

Témata:  
• Cholesteatom
• Komplikace středoušní chirurgie
• Nádory spánkové kosti
• Otoskleróza

Účastnický poplatek 200 Kč zasílejte na účet 154187971/0300. Do zprávy pro příjemce napište „OtolDen2013“ a Vaše jméno. 
V ceně je zahrnutý oběd a občerstvení. Bude možná i registrace na místě za zvýšený účastnický poplatek 250 Kč. V případě 
platby ze zahraničí nás prosím kontaktujte předem na níže uvedené emailové adrese.
 
Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, 
za účast bude uděleno 6 kreditů. Každému účastníkovi bude vystaven certifi kát potvrzující účast.
 
Místo konání kongresu: BEA centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, www.beacentrum.cz. Tato nově 
vybudovaná „nejinteligentnější“ budova v Olomouci nabízí komplexní služby pro organizaci kongresů. K dispozici je rozsáhlé 
parkoviště. BEA centrum se nachází v blízkosti olomouckého vlakového nádraží (cca 8 min chůze). Oběd i občerstvení bude 
zajištěno v prostorách BEA centra.

Přihláška

Kontaktní adresa: R. Salzman, ORL klinika, FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20, richard.salzman@fnol.cz, tel. +420 588444186.
Přiloženou přihlášku vyplňte a v příloze zašlete emailem na výše uvedenou adresu. 
Při dalších dotazech nás neváhejte kontaktovat.

 
Titul: Jméno:

Příjmení:

Pracoviště:

Adresa:

Město: PSČ:

Email: Telefon:

Účast:          Aktivní             Pasivní Při aktivní účasti, prosím, uveďte autory a název přednášky:

• Sluchadla
• Audiologie
• Varia
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