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Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Poděbrady
Dvanáctý ročník odborné konference s mezinárodní účastí připravuje Sdružení DDD ve spolupráci se
svými tradičními partnery, kterými jsou Státní zdravotní ústav, Praha, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Konference se koná jednou za dva roky a je určitě nejvýznamnější odbornou událostí v oboru dezinfekce, dezinsekce a deratizace v ČR. Potvrzuje to i vysoká úroveň přednášených příspěvků, z nichž většina
řeší nejaktuálnější problémy DDD ve vztahu k praxi. Tím je přínosem nejen pro vědeckou komunitu, ale
i pro výkonné pracovníky DDD.
Konference jako jediná odborná akce tohoto zaměření v ČR vytváří neformální prostor pro společné
setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, pracovníků zdravotních
ústavů, výrobců a distributorů produktů pro DDD a doplňkové služby s pracovníky poskytujícími služby DDD v praxi.

TÉMATA
– metodiky vyhodnocování účinnosti přípravků a zásahů v DDD
– zkušenosti s uplatňováním hygienických standardů a protiepidemických opatření v nemocniční
a komunální praxi
– nové účinné látky, nové přípravky a nové metody k potlačování výskytu škodlivých organismů
– nová pravidla dozorové činnosti nad prováděním činnosti v DDD
– štěnice a problematika jejich hubení
– nové druhy škůdců ve střední Evropě
– rezistence k biocidům a její detekce
– problémy se škůdci ve mlýnech a potravinářských provozech
– ochrana skladů a komodit před skladištním hmyzem, roztoči a hlodavci
– standardizace služeb DDD v EU
– další problematika související s DDD
Pro účastníky konference bude připraven i bohatý doprovodný program a společenské akce. Součástí
programu bude komerční výstava přípravků, techniky a technologií pro provádění DDD v praxi.
Pracovníci ve zdravotnictví obdrží kreditní body v rámci programu celoživotního vzdělávání podle
vyhlášky č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.
Rezervujte si prosím čas pro tuto významnou akci a využijte příležitosti sejít se se svými kolegy
i konkurenty.
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Podrobné informace, včetně elektronické přihlášky, jsou uvedeny na webových stránkách kongresu:
http://www.cssm.info/27-kongres-cssm-2016
Uzávěrka pro registraci a zasílání abstraktů je 30. 6. 2016.
Případné dotazy posílejte na e-mailovou adresu kongresu: kongres@biomed.cas.cz
Za Organizační výbor 27. Kongresu ČSSM 2016
doc. RNDr. Jiří Gabriel, Dr.Sc.,
předseda hlavního výboru Československé společnosti mikrobiologické
76

