OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS
Společnost infekčního lékařství
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnost pro lékařskou mikrobiologii
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
pořádají 23. ročník mezioborového semináře

TŘEBOŇ 2015
Datum: 12. – 14. ledna 2015
(tj. pondělí až středa)

Místo konání:
Třeboň, Lázně Aurora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte pozvání na další mezioborový seminář v Třeboni. I příští pokračování zachovává tradiční uspořádání do tří témat podle původce, klinické oblasti a skupiny léčiv ve třech dnech.
Témata byla stanovena:
Infekce vyvolané mykobakteriemi • Stafylokoky • Malá škola antibiotik – jak na multirezistentní bakterie
Přihlašte se! Očekávají se i příspěvky od mladších kolegů.
Další informace, včetně elektronické přihlášky budou postupně uveřejňovány na adrese: http://www.tmos.cz
Hlavním organizátorem je MUDr. Václav Chmelík, technické zabezpečení akce mají na starosti
MUDr. Aleš Chrdle a MUDr. David Šůs. Kontakt na organizátory: info@tmos.cz
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26. Pečenkovy epidemiologické dny
Pravidelné setkání odborníků pořádá
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
ve spolupráci s KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Konference se koná pod záštitou hlavního hygienika ČR,
ředitelky kanceláře Světové zdravotnické organizace MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D.,
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka
a s finanční podporou Zlínského kraje.

Termín konání:
16.–18. 9. 2014

Místo konání:
Luhačovice

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE
• Nákazy, kterým lze předcházet očkováním
• Závažná infekční onemocnění (znovu se vracející infekce, TBC a další mykobakteriózy, HIV/
AIDS a další pohlavně přenosné nákazy, vysoce nakažlivé nemoci, …), respirační nákazy, infekce
sociálně vyloučených skupin obyvatel
• Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence
RÁMCOVÝ PROGRAM
Registrace, ubytování, stravování, odborný program, prezentace firem, doprovodný a společenský program
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
pro členy SEM ČLS JEP: 900,- Kč (po 30. 6. 2014 – 1 000,- Kč)
pro nečleny SEM ČLS JEP: 1 100,- Kč (po 30. 6. 2014 – 1 200,- Kč)
Způsob úhrady je uveden v závazné přihlášce.
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY S AKTIVNÍ ÚČASTÍ

Abstrakta přednášek odešlete nejpozději do 30. června 2014
na adresu hana.tkadlecova@khszlin.cz
Do sborníku abstrakt budou zařazena všechna akceptovaná abstrakta zaslaná v termínu. Výběr abstraktů
k přednáškové či posterové prezentaci provedou koordinátoři jednotlivých sekcí. Autoři obdrží písemné
oznámení, k jaké prezentaci byl jejich abstrakt vybrán.
Pro přednášky bude vyhrazena doba 15–20 minut, (podle počtu přihlášených a akceptovaných příspěvků),
pouze u vybraných přednášek bude možná změna po schválení organizátorem.
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
bude povolena výhradně elektronicky přes formulář uveřejněný na stránkách www.pecenkovydny.cz, nebo
zasláním e-mailu se shodnými údaji na e-mailovou adresu: hana.tkadlecova@khszlin.cz
Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.pecenkovydny.cz
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, KVVOPZ,
ČAZL (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží potvrzení o účasti.
Kredity přiděleny dle souhlasného stanoviska vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.“
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