
 

 

 
 

 
 

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Profesní a odborová Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska  
a Česká asociace sester – region Hradec Králové 

pořádají  

 

společnou ORL konferenci Pardubického a Královéhradeckého kraje 
 

 

na téma 

 

LLeettiittýý  ppaacciieenntt 

a Varia 

 

 

2200..  ––  2211..  55..  22002211  

OONNLLIINNEE  ffoorrmmoouu  TTEELLEEKKOONNFFEERREENNCCEE  
((zz  ddůůvvoodduu  pprroobbííhhaajjííccíí  ppaannddeemmiiee))  

 

 

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity)  

jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.  

Akce má formu celoživotního vzdělávání a je určena pro všeobecné sestry. Účastníci obdrží certifikát o účasti.  

 



Předpokládaný časový harmonogram konference 

Čtvrtek 20. 5. 2021 

 14,00 – 16,00 panel: Specifika celkového stavu 

(Rizika komplikací; Vliv vyššího věku na anestesii, pooperační péči, interní péči, hojení ran; Antikoagulační terapie; 

Hyperparathyreoza ve vyšším věku; Závrativé stavy) 

Pátek 21. 5. 2021 

14,00 – 16,00 panel: Specifika ORL 

(Změny na kůži, ve zvukovodu, sluchu včetně kompenzace sluchadly, ve slinných žlázách, v hltanu včetně dysfagií; 

Epistaxe; Spánková medicína; Akutní ORL stavy) 

Přihláška je k dispozici POUZE on-line na http://konference-orl.jdem.cz.      QR kód přihlášky:  

Přihlášení k účasti (pasivní) je nutno odeslat nejpozději do pondělí 17.5.2021.  

Přihlášení k aktivní účasti vzhledem k telekonferenční formě nebude možná. 

Na zadanou mailovou adresu budou den předem přihlášeným účastníkům, kteří uhradili účastnický 

poplatek, zaslány pokyny pro přihlášení. 

Prosíme, nezapomeňte při registraci na vyplnění evidenčního čísla lékaře, bez jeho správného 

uvedení nebude lékaři přidělen certifikát ČLK za účast.  

 

Odborný program: bude uveden v průběhu měsíce března 2021 na pardubice.nempk.cz/orl, www.fnhk.cz/orl a 

stránkách ORL společnosti www.otorinolaryngologie.cz.  

 

Účastnické poplatky (vč. DPH):  úhrada do 30.4.2021 od 1.5.2021  

Za jeden den  100 Kč  200 Kč  

Za oba dny 150 Kč  300 Kč 

 

Účastnický poplatek je určený pro všechny účastníky odborného programu, bez zaplacení poplatku nebudou 

zájemci zaslány informace o připojení k probíhající konferenci a nebude uveden mezi účastníky s nárokem na 

certifikát kontinuálního vzdělávání ČLK. Kontrola úhrady bude provedena z výpisu níže uvedeného účtu, proto 

prosím zadejte pokyn k převodu s dostatečným časovým předstihem! 

 

Úhrada poplatků: (Platební údaje:)  Číslo účtu:  117649663 

 Kód banky:  0300 

 VS:  3033 

 SS:  datum narození ve formátu DDMMRRRR  

 zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení  

 IBAN:  CZ15 0300 0000 001 1764 9663 

 SWIFT:  CEKOCZPP 

Storno poplatky  

Storno účasti musí být nahlášeno písemně na adresu organizátorů a bude Vám písemně potvrzeno. 

V případě zrušení účasti účastníkem Vám budou ze zaplacené částky účtovány následující storno poplatky: 

- do 13. 5. 2021  bez storno poplatku 

- po 14. 5. 2021  100 % 

Další informace možno získat: 

Karel Pokorný (karel.pokorny@nempk.cz) a Miroslava Slanináková (m.slaninakova@nempk.cz) 

 

 

Na telekonferenční setkání se těší 

Jan Vodička       Viktor Chrobok 

Arnošt Pellant      Petr Čelakovský 

Karel Pokorný      Jaroslav Růžička 

 

a kolektivy lékařů a sester obou ORL pracovišť 
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