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Vážené dámy, vážení pánové, příznivci otorinolaryngologie, 
dovolte, abych Vás pozval na 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 
který se v Ostravě uskuteční ve dnech 4.–6. června 2014. Národní kongres naší společnosti, nejvýznamnější odbor-
né a společenské akce v našem oboru, se koná v Ostravě po 17 letech. Za tuto dobu Ostrava, ale i celý region, kraj 
„razovity“, prošly obrovskými změnami.
„Máme se stále co učit“ je hlavním motem kongresu v Ostravě. Náš obor se stále vyvíjí, jsou zde stále nové výzvy a je 
stále o čem diskutovat. Naší snahou je přiblížit Vám nové směry a aktuality v oboru se zřetelem na spolupráci mezi 
obory. Naším cílem je předat Vám informace osvědčenou formou instruktážních kurzů, kulatých stolů, volných sdě-
lení, ale i posterů. Ačkoliv se jedná o sjezd národní, setkáte se zde i se zahraničními významnými přednášejícími.
Kongres bude i příležitostí pro setkání s dovozci zdravotnické techniky, léků a pomůcek užívaných ve zdravotnictví. 
Budete se tak moci seznámit s novinkami v této oblasti.
Kongres se uskuteční v novém kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava, vše se tedy odehraje 
„pod jednou střechou“. Národní kongres je setkáním nejen odborným, ale i společenským. Vyčleníme proto i čas 
pro to, abyste mohli navštívit unikátní industriální památky Ostravy, které nikde jinde neuvidíte. Historie naší země 
totiž nepředstavují pouze pěkné zámky a malebná krajina, ale i uhlí, železo, drsní lidé a změněná země. Ostrava je 
místem obrovských kontrastů, využijte možnosti ji alespoň trochu poznat!
Věříme, že zde budete mít dostatečný prostor k neformálním setkáním, diskuzím a výměně svých dojmů. 
Věříme, že Ostrava vytvoří pro taková setkání vhodné a dobré podmínky.
Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zveme do Ostravy a těšíme se na setkání s Vámi.
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