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Společnost středně zdravotnických pracovníků – obor
mikrobiologický laborant je profesní organizace, která mimo jiné aktivity pořádá každoročně odborné konference.
Akce pořádané v roce 2009 jsou k nahlédnutí na
www.mikrolaborant.cz v informačním listu č. 22.
Na XX. pracovní konferenci mikrobiologických laborantů v Jindřichově Hradci 19.–20. 9. 2008 a na Konferenci „Olomouc 2008“ 18.–19. 10. 2008 proběhly volby
do výboru společnosti. Do roku 2008 stála v čele paní
Marie Pánová z Jindřichova Hradce. S ní se ještě další
dvě členky výboru rozhodly nekandidovat do výboru. Za
jejich obětavou práci, pozvednutí úrovně a zviditelnění
Společnosti jím patří velké poděkování, především milé
Majce Pánové. Do čela Společnosti SZP byla zvolena
paní Iveta Muroňová z Laboratoře klinické mikrobiologie ze Šternberka, jednatelkou společnosti byla zvolena
paní Martina Maixnerová ze Státního zdravotního ústavu
v Praze. Kompletní výbor společnosti s revizní komisí je
uveden na výše uvedených webových stránkách společnosti.
Další akcí bude tradiční seminář, který Společnost
SZP pořádá ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem 20. května ve velké posluchárně budovy 11 SZÚ.

Dopis redakci Zpráv EM
Letter to the Editor
Vážená redakce,
za členy Společnosti středně zdravotnických pracovníků – obor mikrobiologický laborant vám děkujeme za
obnovení časopisu Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. Víme, že se o to zasloužily, mimo další, odborné společnosti ČLS JEP: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (předsedkyně MUDr. Pavla Křížová, CSc.),
Společnost pro lékařskou mikrobiologii (předseda
MUDr. Josef Scharfen, CSc.) a Společnost Infekční lékařství (předsedkyně doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.).
I jim všem patří náš dík.
Aktuální informace z oborů mikrobiologie a epidemiologie jsou teď opět snadno dostupné i pro zdravotní laboranty.
Přejeme Vám zdraví a spoustu zajímavých a pozitivních zpráv.
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