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INFORMACE ZE ZAHRANIČÍ
INFORMATION FROM ABROAD

18 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ECCMID) v Barceloně ve dnech 19.–22. 4. 2008
Jarmila Jelínková
Loňský úspěšný kongres European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) byl
tradičně zaměřen na oblasti moderní laboratorní diagnostiky, cílené léčby a prevence infekčních onemocnění:
• v současnosti závažných
• nově popsaných
• kosmopolitně významných
• dosud zásadně neovlivnitelných ochranným očkováním
Ze závěrů hodnocení programu účastníky kongresu
vyznělo ocenění zejména následujících bloků: methicillin rezistentní Staphylococcus aureus a jeho virulence,
patogenetické mechanismy invazivního meningokokového onemocnění, celkový problém narůstající bakteriální
rezistence vůči antibiotikům včetně evidence parenterální spotřeby antibiotik u ambulantních pacientů. Dále
bakteriální endokarditidy (vč. enterokokových), pneumonie, postupy a indikace molekulární typizace invazivních
patogenů, bakteriální komplikace v chirurgických oborech aj. Akcentována byla vedle bakteriálních a virových
původců role mykotických a parazitárních agens (viz
ESCMID NEWS 2/2008).
Kongres byl uspořádán v prostorném areálu moderního centra, sekce probíhaly paralelně v deseti posluchárnách za účasti 7964 delegátů ze 107 zemí všech kontinentů, 405 doprovázejících osob, 1216 zástupců vy-
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stavovatelů (106 společností) a 84 žurnalistů. Nejpočetnější zastoupení účastníků dle pořadí: Španělsko, Anglie,
Řecko, USA, Francie, Německo, Itálie. Z České republiky registrováno 115 odborníků (tj. 21. pořadí ze 107 zemí – před např. Kanadou, Polskem, Irskem, Brazilií, Australií, Maďarskem).
Příští 19th ECCMID je pořádán v Helsinkách ve
dnech 16.–19. 5. 2009. Účastníci a zájemci o účast naleznou příslušné aktualizované informace na
www.escmid.org/eccmid2009 případně
tel: +41 616 867 711, fax: +41 616 867 788.
Pro úplnost uvádím přehled ECCMID kongresů (viz
i Bulletin ČSSM č. 4/2007):
13. Glasgow – 2003
14. Praha – 2004
15. Kodaň – 2005
16. Nice – 2006
17. Mnichov – 2007
18. Barcelona – 2008
19. Helsinky – 2009
20. Vídeň – 10.–13. 4. 2010
21. Milán – 7.–10. 5. 2011
Za členy ESCMID z ČR
Jarmila Jelínková

