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OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
pořádají dne 7. června 2016 od 13:30 hodin
v Lékařském domě v Praze 2

odborný seminář na téma

Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů
Hlavní koordinátoři:
Prof. MUDr. Pazdiora Petr, CSc.
MUDr. Hobstová Jiřina, CSc.

PROGRAM
P. Smejkal:
Zdravotní rizika migrace – historie a současnost (20 min.)
P. Pazdiora:
Aktuální zdravotní rizika spojená s migrací v ČR (20 min.)
H. Zákoucká, H. Krutáková:
STI infekce nejen u migrantů (20 min.)
Přestávka
I. Solovič, J. Švecová:
Problémy tuberkulózy v súčasnosti - problémy marginalizovanýchpopulácií (20 min.)
J. Hobstová:
Jaké infekce můžeme očekávat u uživatelů drog v ČR? (20 min.)
Diskuse bude následovat po každé přednášce.
Předpokládané zakončení semináře je cca v 17:00 hodin.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK, ČAZL, KVVOPZ (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“
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PodrobnÈ informace, vËetnÏ elektronickÈ p¯ihl·öky, jsou uvedeny na webov˝ch str·nk·ch kongresu:
http://www.cssm.info/27-kongres-cssm-2016
Uz·vÏrka pro registraci a zasÌl·nÌ abstrakt˘ je 30. 6. 2016.
P¯ÌpadnÈ dotazy posÌlejte na e-mailovou adresu kongresu: kongres@biomed.cas.cz
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Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
pořádají 21.–23. září 2016 v Hotelu Forum v Olomouci

27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016
Hlavním zájmem vědeckého a organizačního výboru konference je vytvořit pro vás kvalitní odborný program
oborů epidemiologie, mikrobiologie a infekčního lékařství.
Základní témata se budou týkat očkování, infekcí spojené s migrací, HIV a sexuálně přenosné nemoci, infekční
onemocnění spojená se zdravotnickou péčí, antibiotická rezistence, parazitózy a další infekce. Novinkou, která
určitě vzbudí vaši pozornost, budou odborná témata týkající se neinfekční epidemiologie, jako je prevence před
kardiovaskulárními nebo nádorovými onemocněními či problematika metabolických onemocnění. Součástí konference budou i kazuistiky z praxe, chybět nebude ani posterová sekce.
Věříme, že vás program zaujme a srdečně vás zveme do Olomouce.
Za pořadatele: MUDr. Jana Vlčková, předsedkyně konference
Přihláška k aktivní účasti včetně abstraktu do 30. 6. 2016
Podrobné informace, včetně on-line přihlášky: https://pecenkovydny2016.bpp.cz/cs/
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“

Plánované úterní semináře v Lékařském domě na druhou polovinu roku 2016
(vždy první úterý v měsíci od 13:30 hodin)

Pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) J.E.P. ve spolupráci
se Společností infekčního lékařství (SIL) J.E.P. a Čs. společností mikrobiologickou (ČSSM)
červen:

7. 6.

Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů
SEM, SIL: koor.: prof. Pazdiora, dr. Hobstová

září:

6. 9.

Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi
SIL, SEM; koord.: doc. Dostál, dr. Kümpel

říjen:

4. 10.

Tuberkulóza a mykobakteriózy
SEM, SIL; koord.: dr. Zemanová, dr. Svobodová, dr. Amlerová, dr. Holčíková

listopad: 1. 11.

Exanthématické infekce a možnosti prevence
SEM, SIL; koord.: prof. Pazdiora, dr. Trmal

prosinec: 6. 12.

Aktuality v mikrobiologii
ČSSM; koord.: doc. Růžička

Připraveno ve spolupráci se Společností infekčního lékařství a Čs. Společností mikrobiologickou, schváleno na
schůzi výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii dne 3. 11. 2015.
Zapsala: dr. P. Křížová
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