28. BESKYDSKÝ ORL DEN
4. – 5. 11. 2022
Horský hotel Sepetná, Ostravice

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

Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

Téma: Chyby v otorinolaryngologii
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na 28. ročník Beskydských ORL dní. Věřím, že covidová doba je již definitivně
za námi a můžeme začít opět plně žít.
Téma letošního roku Beskydského ORL dne jsme se rozhodli věnovat problematice chyb
v otorinolaryngologii. S chybami se setkáváme všichni a děláme je všichni. Setkáváme se s nimi
všichni, v ambulancích i na lůžkových odděleních. Ve většině případů jde o drobné chyby, které
nevedou k poškození pacientů. Někdy však chyby – odborné či organizační – mohou mít fatální
následky, které nás provázejí další profesní život. Proto je třeba o chybách mluvit, upozorňovat na ně,
abychom se z nich poučili a mohli jim předcházet. Naší snahou je, aby informace byly přínosné pro
lékaře pracující v nemocnicích, pro ambulantní specialisty, ale i jejich sestry.
Součástí setkání budou i společenské aktivity v krásném prostředí centrální části Beskyd, kde budeme
navazovat nová přátelství a utužovat stará přátelství v rámci workshopů 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 FNO a LF OU

MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU
Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956

POŘADATEL
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

ZÁŠTITA
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FNO

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ARKON produkce
Ing. Šárka Martiníková
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: info@beskydskyorlden.cz

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (COVID-19)
Pandemickou situaci pravidelně sledujeme a přizpůsobujeme aktuálnímu stavu.
Bezpečnost všech zúčastněných je naší prioritou.

28. BESKYDSKÝ ORL DEN • 4. – 5. 11. 2022 • Horský hotel Sepetná

ODBORNÝ PROGRAM
4. 11. 2022 – pátek
09.00 – 14.15

Registrace

od 14.00

Ubytování

12.00 – 13.25

Předseminářový workshop

14.15 – 19.15

Odborný program
 Chyby v otologii a audiologii
 Chyby v rinologii
 Chyby v laryngologii
 Chyby v diagnostice
 Chyby v léčbě

Účastníci panelu:
B. Gál (Brno)
V. Chrobok (Hradec Králové)
P. Komínek (Ostrava)
P. Matoušek (Ostrava)
D. Slouka (Plzeň)
J. Vodička (Pardubice)
K. Zeleník (Ostrava)

5. 11. 2022 – sobota
08.00 – 10.00

Poseminářové workshopy

Děkujeme partnerům a vystavovatelům za podporu sympozia. Bez jejich přispění bychom sympozium
pořádat nemohli.
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CERTIFIKÁTY / Akreditace ČLK
Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů.
Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude
ohodnocena kredity.
Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces
celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů.
Pro zajištění automatického připisování kreditů lékařům požaduje ČLK po skončení akce nahrání
prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční
čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci.
Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID).
Nebude-li vyplněno ČLK ID při registraci, automatické přičítání kreditů tak nebude organizátorem
možné zajistit.
Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte,
můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme
za spolupráci!

POPLATKY
REGISTRAČNÍ POPLATEK
Lékař/ka

Včasná registrace
do 1. 10. 2022

Pozdní registrace
od 2. 10. 2022

850 Kč

1.200 Kč

Registrovaný účastník

Doprovodná osoba

800 Kč

1.000 Kč

V ceně registračního poplatku jsou:
 Vstup na odborný program a výstavu
 Tiskové materiály sympozia
 Potvrzení o účasti
 Občerstvení o přestávce
SPOLEČENSKÝ VEČER
4. 11. 2022 od 19.45 hodin večer
Ceny poplatků jsou uvedeny včetně DPH.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Registraci k účasti na sympozium proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře
na internetových stránkách www.beskydskyorlden.cz.
Po obdržení Vaší registrace, kterou budeme považovat za závaznou, Vám bude nejpozději
do 4 pracovních dnů zasláno potvrzení o registraci a pokyny k platbě. Registrace bude ukončena po
obdržení platby poplatku na účet sympozia. Pro včasnou platbu je rozhodující datum úhrady.
Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy pro následnou správnou
komunikaci.

UBYTOVÁNÍ
UBYTOVÁNÍ SI I V LETOŠNÍM ROCE VY SAMI REZERVUJETE PŘÍMO V HOTELU.
REZERVACI UBYTOVÁNÍ PROVEĎTE A NÁSLEDNĚ I UHRAĎTE PŘÍMO V HOTELU SEPETNÁ.
Ubytování rezervujte prosím na odkaze: ZDE
Poté Vám bude hotelem zasláno potvrzení o rezervaci ubytování a informace k jeho úhradě.
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Ceny ubytování vč. DPH

Horský hotel
Sepetná

Hotel Ondráš

Hotel Sluníčko

---

2.800 Kč

2.800 Kč

1.700 Kč

1.700 Kč

1.700 Kč

3 osoby
(1 lůžko / 1 noc)

4 osoby
(1 lůžko / 1 noc)

Celý bungalov

1.025 Kč

1.367 Kč

4.100 Kč

Jednolůžkový pokoj (1 lůžko/1noc)
Dvoulůžkový pokoj (1 lůžko/noc)
Bungalovy Sepetná
Počet osob v bungalovu

Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
POPLATEK OBECNÍMU ÚŘADU
Obec Ostravice schválila na základě novely zákona o místních poplatcích obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku z pobytu. Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2020 a poplatek za osobu byl stanoven
na 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek je splatný v hotovosti
na recepci při příjezdu.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
 Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování je limitována!
 Do rezervace uveďte, s kým chcete být na pokoji ubytovaní, v případě, nebudete-li požadovat
ubytování na vícelůžkovém pokoji s konkrétní osobou, budete ubytováni s osobou stejného
pohlaví.
 Počet pokojů je omezen, proto se může stát, že Vašemu požadavku na pokoj obsazený jednou
osobou nebudeme moci vyhovět, na tuto skutečnost Vás hotel písemně upozorní.
 V případě omezení pořádání vzdělávacích akcí a omezení provozu hotelu z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace Vám budou platby za ubytování vráceny.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platbu registračního poplatku a večera proveďte na:
Banka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu

1469890009/2700

IBAN

CZ2527000000001469890009

BIC/SWIFT

BACXCZPP

Název účtu

Šárka Martiníková Marenová

Variabilní symbol

202205

Účastnický poplatek a další objednané služby uhraďte bankovním převodem nebo poštovní
poukázkou – veškeré náležitosti platby získáte z výše uvedených informací a v odpovědi na Vaši
registraci.

Upozornění
Nebude-li platba za registrační poplatek uhrazena ve stanoveném termínu pro včasnou registraci,
bude Váš poplatek za registraci automaticky navýšen.
K registraci si prosím s sebou vezměte doklad o úhradě pro případ nejasností.
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Způsob platby
Rádi bychom na místě konání přijímali platby pouze platebními kartami, ale vzhledem ke špatnému
signálu v místě registrace pro terminál to není možné. Doporučujeme proto uhradit poplatky ještě
před konáním sympozia.
Nebudete-li mít platbu uhrazenou, připravte se na hotovostní platbu a to ve výši poplatku pozdní
registrace.
V případě omezení pořádání vzdělávacích akcí a omezení provozu hotelu z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace Vám budou uhrazené platby vráceny.
Vrácení poplatků
Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč.
Živnost pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.

DAŇOVÝ DOKLAD
Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán do 14 dnů na e-mailovou adresu uvedenou
při registraci.

STORNO PODMÍNKY
Zrušení Vaší účasti (registrace, večer a ubytování) může být pouze písemnou formou a to na emaily:
REGISTRAČNÍ POPLATEK A VEČER info@beskydskyorlden.cz
UBYTOVÁNÍ zemanikova@sepetna.cz
Přijetí Vašeho storna Vám bude emailem potvrzeno. Telefonické storno nebude akceptováno.
Vrácení poplatku

Storno poplatek 100 %

Registrační poplatek a večer

do 24. 10. 2022

od 25. 10. 2022

Ubytování

do 27. 10. 2022

od 28. 10. 2022

V případě omezení pořádání vzdělávacích akcí a omezení provozu hotelu z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace Vám budou uhrazené platby vráceny.

