OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí s mezinárodní účastí, kterou
od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně ve spolupráci s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními spolupořadateli konference jsou Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnost pro lékařskou mikrobiologii
ČLS J. E. Purkyně.
I v tomto roce proběhne tradiční předání cen Nejlepší mladý mikrobiolog.
Konference se koná 4.–5. června 2015 v Konferenčním centru Masarykovy univerzity v Brně
K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit na webových stránkách www.med.muni.cz/tomdny.
Na těchto stránkách jsou uvedeny i veškeré potřebné informace.
Odborný garant: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně.
Kontakt na hl. organizátora: Mgr. Martina Mahelová, tomdny@med.muni.cz, tel.: 543 183 097, 543 183 166.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

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 jsou dostupné 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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Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu
Centra epidemiologie a mikrobiologie
Státního zdravotního ústavu
si Vás dovoluje pozvat na

XIX. JEDNODENNÍ KONFERENCI
(KONZULTAČNÍ DEN)

„PROBLÉMY TOXOPLASMÓZY“
která se bude konat ve velké posluchárně (budova 11, 2. patro, č. dv. 104/105)
Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 (metro A Želivského)

ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 9:00 do cca 15:00 hodin.
TÉMATA PROGRAMU
Nové poznatky o Toxoplasma gondii a toxoplasmóze, kongenitální toxoplasmóza,
toxoplasmóza u imunosuprimovaných osob, oční TOXO, diagnostika a interpretace výsledků,
chystané změny v EHK „Sérologie toxoplasmózy“.
Uvítáme přednášky, krátká sdělení i příspěvky do diskuse o problematice toxoplasmózy.
PŘIHLÁŠENÍ
Aktivní účast: Kontaktujte, prosím, koordinátora akce Petra Kodyma (e-mail: petr.kodym@szu.cz,
telefon: 267 082 105, 267 082 571).
Pasivní účast: Pokud budete požadovat certifikát o udělení kreditních bodů, přihlaste se, prosím,
VÝHRADNĚ ONLINE na stránkách kalendáře akcí SZÚ
(http://www.szu.cz/kalendar-akci/2013/12) jakmile zde bude umístěna elektronická
přihláška. Za certifikát se platí 350 Kč. Přihlášky přijímáme do 24. 11. 2014.
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