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ODBORNÝ PROGRAM

REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

2. listopadu 2018 – pátek
K životnímu jubileu prof. MUDr. Pavla Komínka, Ph.D., MBA

Registrace k účasti on-line na internetových stránkách
www.bos-congress.cz/orlb2018.
Menu vlevo:
REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line
Zde vypište formulář Registrace on-line
Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.
Po obdržení Vaší registrace Vám bude nejpozději do 3 pracovních dnů, na Vámi zadaný e-mail, zasláno potvrzení Vaší
závazné objednávky s předpisem a informacemi k platbě.
Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu
vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO
09.00–14.15 hodin
od 12.00 hodin
12.00–13.45 hodin
14.15–19.15 hodin

Síla přírody pro zdraví dýchacích cest

Registrace
Ubytování
Předseminářový workshop
odborný program

V. Chrobok: Poznámky k životnímu jubileu P. Komínka
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Sinulan Forte
Odplaví nečistoty
Uvolňuje nosní dutinu

Zdravotnický prostředek
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Doplňky stravy

• urgentní stavy v otorinolaryngologii
• kazuistiky – urgentní stavy v otorinolaryngologii
• první pomoc ve zdravotnickém zařízení
• jak poznáme, koho máme resuscitovat?
• první pomoc v terénu, současné trendy
• musíme provádět dýchání z úst do úst?
•	jak máme informovat dispečera o stavu pacienta?
•	musíme poskytnout první pomoc z hlediska „práva“?
•	odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb –
zdravotní pojištění cizinců
Přednášející:
R. Gřegoř (ředitel Zdravotnické záchranné služby MS kraje)
P. Komínek (Klinika ORLCHHK, FN a LF OU)
V. Chrobok (Klinika Klinika ORLCHHK, FN Hradec Králové)
K. Zeleník (Klinika ORLCHHK, FN a LF OU)
J. Janouch (advokát, Skřivany)
O. Mareš (obchodní ředitel pro VIP klientelu, Pojišťovna VZP,
a. s.)
3. listopadu 2018 – sobota
08.00–10.00 hodin
Poseminářové workshopy

ÚHRADA POPLATKU
Úhradu proveďte na účet firmy BOS. org s. r. o.
ve prospěch účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 1002040764/2700
variabilní symbol: 201826
Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení
a jméno účastníka.
Dokladem o zaplacení se při vyzvání prokažte u registrace,
zde Vám bude předán daňový doklad.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 9733.
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876

STORNO POPLATKY
• Registrační poplatky, ubytování – poplatek Vám bude
vrácen, zrušíte-li svou účast či přihlášku do 5. 10. 2018,
od 6. 10. 2018 – storno poplatek 100 % z veškerých plateb.
• Společenský večer – poplatek za společenský večer Vám
bude vrácen, zrušíte-li účast do 31. 10. 2018.
• Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový
administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi
zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.
Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho
písemného nahlášení na sekretariát sympozia BOS. org s. r. o.
(faxem, e-mailem: sekretariat@bos-congress.cz), zpětně Vám
přijetí storna potvrdíme.

Česká společnost ORL
a chirurgie hlavy
a krku ČLS JEP
pod záštitou

24.

Kliniky otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku
FN Ostrava;
LF OU

pořádá

BESKYDSKÝ
ORL DEN
Téma:
PRVNÍ POMOC
a akutní stavy nejen
v ORL

2.– 3. 11. 2018
Horský hotel
Sepetná Ostravice

Zmírní bolest a tlak
Chrání nosní sliznici

www.bos-congress.cz/orlb2018

24. BESKYDSKÝ ORL DEN
2.– 3. 11. 2018
Horský hotel Sepetná, Ostravice
Téma – PRVNÍ POMOC a akutní stavy nejen v ORL

POŘADATEL

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Česká společnost otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

2. listopadu 2018 – restaurace Horského hotelu Sepetná
od 20.00 hodin
Registrovaný účastník
600 Kč
Doprovodná osoba
750 Kč

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Ceny registračních poplatků a společenského večera
jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

přednosta kliniky ORLCHHK FN Ostrava; LF OU

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na 24. ročník Beskydských ORL dní.
Tématem letošního setkání je problematika první pomoci. Na
první pohled by se mohlo zdát, že jde o problematiku otolaryngologům zcela vzdálenou. Ne všichni z nás se totiž během svého života ocitli v situaci, kdy museli někomu ze svých blízkých,
pacientů nebo zcela neznámému člověku poskytnout první
pomoc. Sám osobně sice čas od času musím v rámci svých
pracovních povinností absolvovat školení o první pomoci,
přesto se ale necítím v oblasti první pomoci být pevný „v kramflecích“. Navíc si uvědomuji, že doporučené postupy, týkající
se první pomoci, se dynamicky výrazně mění a jsou hodně
vzdálené postupům, kterým jsem se učil před lety na škole.
Jsem přesvědčen, že i pro ostatní otolaryngology, kteří jen sotva stíhají sledovat změny ve svém oboru, je skutečně obtížné
sledovat a znát ta nejnovější doporučení o první pomoci. Cílem
našeho setkání je seznámit se s aktualizovanými a moderními
postupy první pomoci a vyměnit si své zkušenosti o vybraných urgentních stavech v otolaryngologii. Naší snahou je, aby
informace byly přínosné pro lékaře pracující v nemocnicích,
pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry. Věřím, že téma
i forma sympozia (moderovaná panelová diskuze), které jsme
zvolili pro letošní ročník Beskydských ORL dní, pro Vás budou
dostatečně atraktivní a udrží Vaši pozornost po celou dobu
trvání sympozia.
Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci předseminářového
workshopu či na společenském večeru. Věřím, že toto setkání bude pro nás všechny velkým přínosem nejen po stránce
odborné, ale i společenské a naplní nás silami do dalších
medicínských dnů.
Jménem všech pořadatelů se těším na setkání s Vámi a přeji
Vám příjemný pobyt v Ostravici.
za organizační výbor prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
FN Ostrava a LF OU

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

UBYTOVÁNÍ

BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem

Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956

INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ
BOS. org s. r. o.
Kekulova 615/38
400 01 Ústí nad Labem

tel.: 475 531 098, 475 207 082
fax: 475 205 169
e-mail: info@bos-congress.cz

Kancelář Ostrava: Ing. Šárka Martiníková
e-mail: martinikova@bos-congress.cz, tel.: 595 136 808

Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc)
Dvoulůžkový pokoj LUX (1 lůžko / 1 noc)
Apartmán dvoulůžkový (1 pokoj / 1 noc)

Hotel Ondráš, Ostravice 0956

Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc)
Třílůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc)

Penzion Sluníčko, Ostravice 1279

Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko / 1 noc)
Apartmán čtyřlůžkový – 2 ložnice (1 pokoj / 1 noc)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956
(místo konání shodné s minulými ročníky)

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
Součástí sympozia bude doprovodná výstava firem.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Včasná platba – platba do 1. 10. 2018
Pozdní platba – platba od 2. 10. 2018
V ceně registračního poplatku jsou:
• Vstup na sympozium a výstavu
• Materiály sympozia
• Občerstvení o přestávkách

PARTNER
TISKOVÉ INFORMACE

650 Kč
950 Kč

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována
ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce
kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

900 Kč
1 150 Kč
2 650 Kč
650 Kč
550 Kč

VINCENTKA, a. s.

875 Kč
2 900 Kč

Bungalovy Sepetná, Ostravice 1279

Tří-šestilůžkový bungalov (1 lůžko / 1 noc)
730 Kč
Dvoulůžkový bungalov deluxe (1 pokoj / 1 noc)
1 990 Kč
Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem.
Aktuální volná kapacita ubytování je na webových stránkách
www.bos-congress.cz/orlb2018
DŮLEŽITÁ INFORMACE K REZERVACI A ÚHRADĚ UBYTOVÁNÍ
Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování
je limitována! Žádáme Vás o provedení úhrady ubytování nejpozději
do 7 dnů po provedení Vaší rezervace ubytování. Nebude-li platba
uhrazena, bude Vaše rezervace stornována.
Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 15 %.

GENERÁLNÍ PARTNER

www.vincentka.cz

