
 

 

 
 

 
 

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 
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EEAA  HHootteell  KKrraasskkoovv  
TTřřeemmooššnniiccee  ––  SSttaarrýý  DDvvůůrr  

www.hotelkraskov.cz 

 

 

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK (ohodnocena 11 kredity) 

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

 

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

 

http://www.hotelkraskov.cz/


Předpokládaný časový harmonogram konference 

Pátek 20. 5. 2022 

 13,00 – 14,25 registrace EA Hotel Kraskov 

 13,30 – 14,15  příprava na výstavu firem 

 14,15  zahájení výstavy firem 

 14,30 – 19,30  společný odborný program pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál  

  Biologická léčba v ORL (I: Teoretické základy a možnosti biologické léčby 

   II: Praktické využití biologické léčby a kazuistická sdělení) 

20,00  společenský večer 
 

Sobota 21. 5. 2022 

  7,00 –   8,00  snídaně 

  8,30 – 13,00  samostatný odborný program pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál 

  Lékaři: Kulatý stůl: Biologická léčba v ORL; Varia  

  Sestry: Biologická léčba v ORL; Varia 
 

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

Přihlášení je nutno odeslat nejpozději: 

- aktivní účast do 20. 3. 2022,  

- pasivní účast do 17. 4. 2022.  

Odborný program: bude uveden začátkem měsíce května 2022 na pardubice.nempk.cz/orl, www.fnhk.cz/orl a 

stránkách ORL společnosti www.otorinolaryngologie.cz. 

Technické prostředky: PC s dataprojektorem – software MS Office  

Účastnické poplatky (vč. DPH):  úhrada do 18.4.2022 na místě  

účastnický poplatek  800 Kč  1 000 Kč  

společenský večer  650 Kč  700 Kč 

Účastnický poplatek určený pro všechny účastníky odborného programu zahrnuje vstup na odborná jednání, 

vstup na doprovodnou výstavu firem, občerstvení o přestávkách. 

Doklad o úhradě předložte prosím při registraci. Pro výši uhrazeného poplatku rozhoduje datum provedení 

platby (připsání na účet příjemce), nikoli datum jejího zadání. 

Úhrada poplatků: (Platební údaje:)  

 Číslo účtu: 117649663 

 Kód banky: 0300 

 VS: 3033 

 SS: datum narození ve formátu DDMMRRRR  

 zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka 

 IBAN:  CZ15 0300 0000 001 1764 9663 

 SWIFT: CEKOCZPP 

Ubytování: 

V místě konání akce zajišťuje POUZE organizátor (úhradu provádí účastníci sami na recepci hotelu). 

cena ubytování a snídaně      1 000 Kč   

K dispozici jsou 2lůžkové, 3lůžkové, 4lůžkové pokoje a 5lůžkové rodinné chatky. Ve výjimečných případech 

a za příplatek lze zajistit ubytování pouze jedné osoby na 2lůžkovém pokoji. Příplatek k výše uvedené ceně při 

požadavku na ubytování pouze jedné osoby na 2lůžkovém pokoji činí 1000 Kč (úhrada v hotovosti na recepci 

hotelu). 

Storno poplatky  

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

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

- do 18. 4. 2022  bez storno poplatku 

- od 19. 4. do 12. 5. 2022 50 % 

- po 12. 5. 2022  100 % 

Další informace možno získat: 

Karel Pokorný karel.pokorny@nempk.cz 

Miroslava Slanináková m.slaninakova@nempk.cz 

http://konference-orl.jdem.cz/
http://pardubice.nempk.cz/orl
http://www.otorinolaryngologie.cz/
mailto:karel.pokorny@nempk.cz
mailto:m.slaninakova@nempk.cz


Adresa konání a ubytování: 

EA Hotel Kraskov    Tel.: +420 464 600 411 

Třemošnice-Starý Dvůr 47   e-mail: kraskov@eahotels.cz 

538 43 Třemošnice    web: www.hotelkraskov.cz 

 

GPS:  49°52'8.505"N    15°36'34.877"E 

 

 

 

  

Na setkání se těší 

Jan Vodička       Viktor Chrobok 

Arnošt Pellant      Petr Čelakovský 

Karel Pokorný      Lukáš Školoudík 

Miroslava Slanináková    Ivana Roďanová 

 

a kolektivy lékařů a sester obou ORL pracovišť 

 

 


