OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Mikrobiologie.CZ, z.s.
pořádá pod záštitou
Společnosti infekčního lékařství
Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii
Společnosti pro lékařskou mikrobiologii
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
24. ročník mezioborového semináře

TŘEBOŇ 2016
Datum: 3. – 5. února 2016
(tj. středa až pátek)

Místo konání:
Městské slatinné lázně Aurora
PROGRAM

Středa 3. 2. 2016, 13:00–19:00 hodin: Téma I – Střevo a spol.
Koordinátor: Ota Nyč, Václav Chmelík
• Střevní mikrobiom člověka • Poruchy střevního mikrobiomu •
• C. difficile a transplantace stolice v širších souvislostech •
Čtvrtek 4. 2. 2016, 8:30–17:00 hodin: Téma II – Patogeny na cestách
Koordinátor: Václav Chmelík, Hanuš Rozsypal
• Vliv přírodních podmínek a chování člověka na vznik epidemií •
• Češi na cestách – profesionální, dobrovolnická a turistická expozice •
• Nové i staronové infekce a migrace • Nemocný navrátilec – diferenciální diagnostika •
Pátek 5. 2. 2016, 9:00–12:30 hodin: Téma III – Malá škola léčby infekcí v obtížných situacích
Koordinátor: Bude upřesněno
• Importované infekce • Hepatitida C •
Další informace, včetně elektronické přihlášky, naleznete na: http://www.tmos.cz/cs/
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Národní referenční laboratoř pro lymeskouboreliózu
Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí
Centra epidemiologie a mikrobiologie
Státního zdravotního ústavu
si Vás dovoluje pozvat na

IV. KONZULTAČNÍ DEN

„Problémy lymeské borreliózy
a dalších infekcí přenášených klíšťaty“,
který 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 17. března 2016 od 9:00 do cca 15:00 hodin.
Aktuální program a registrace žadatelů o vydání certifikátů o udělení kreditních bodů (uzávěrka 11. 3. 2016)
na stránkách SZÚ:
http://www.szu.cz/kalendar/iv-jednodenni-konference-konzultacni-den-problemy-lymeske
Poplatek 350,- Kč za certifikát se platí v pokladně SZÚ.

XXV. 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 2.–3. června 2016 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. Katarína Mlynáriková, e-mail tomdny@med.muni.cz, tel.: 543 183 097, 543 183 166
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
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