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OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

KMINE
2017
Ve dnech 25.–27. října 2017 se uskuteční Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie
KMINE 2017 v Praze v Konferenčním Centru City. Tento kongres je mezioborový a odbornými garanty akce
jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnost infekčního lékařství
(SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), jejichž společným zájmem je kvalitní diagnostika,
terapie a prevence infekčních onemocnění.
Bližší informace najdete na webových stránkách kongresu: http://www.kmine2017.cz/
V lednu byla otevřena registrace a příjem abstrakt ústních a posterových sdělení.
Připomínáme důležitá data:
• Ukončení příjmu abstrakt ústních a posterových sdělení:
• Informace o přijetí/nepřijetí abstrakt ústních a posterových sdělení:
• Ukončení včasné registrace:
Těšíme se na Vaši aktivní účast na KMINE 2017.
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Organizační výbor KMINE 2017

XXVI. 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 epidemiologii a mikrobiologii 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 8. – 9. června 2017 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. Lukáš Vacek, MPA, 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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