OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
pořádají dne 7. května 2019 od 13.30 hod. v Lékařském domě v Praze 2

odborný seminář na téma:

Infekce spojené se zdravotní péčí
Koordinátoři a přednášející:
MUDr. Vlastimil Jindrák, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ, Praha
MUDr. Dana Hedlová, PhD., NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ, Praha
MUDr. Miloslav Šťastník, Nemocnice Nové Město na Moravě
MUDr. Lenka Hobzová, PhD., FN Hradec Králové
MUDr. Lucie Bareková, PhD., Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice

Program:
13:30 zahájení
1. Opatření proti přenosu původců infekcí ve zdravotnických zařízeních (Jindrák V)
2. Hygiena rukou v nemocnicích České republiky (Hedlová D)
3. Spalničky jako nozokomiální a profesionální infekce (Hobzová L)
Přestávka s občerstvením
4. Opatření proti přenosu infekce C.difficile ve zdravotnických zařízeních (Bareková L)
5. Opatření proti přenosu původců infekcí v nemocniční praxi – modelové situace
(panelová diskuse: Šťastník, Jindrák, Hedlová, Hobzová, Bareková).

Předpokládané zakončení semináře je cca v 17.00hod.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP
ve spolupráci s ČLK (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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Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na již

5. ročník Klostridiového dne,
který proběhne 11. května 2019 v Hotelu Labe v Pardubicích.
 ezioborový seminář je zaměřen na mikrobiotu trávicíM
ho traktu, diagnostiku, dohled, prevenci a léčbu infekcí
vyvolaných C. difficile.

 dbornými garanty akce jsou ČLS JEP: Společnost
O
infekčního lékařství (SIL), Společnost pro lékařskou
mikrobiologii (SLM) a Česká internistická společnost
(ČIS).

Vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání ČLK a KKVOPZ.
Těšíme se na společnou diskuzi, sdílení klinických zkušeností a na setkání s Vámi.
Za organizační výbor, Otakar Nyč a Marcela Krůtová
Program a přihlášení na akci je k dispozici na: https://forsapi.cz/klostridiovy-den

XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů 2019
Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na konferenci Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 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.
Konference je určena především pro začínající autory, kteří zde mají možnost přednést své příspěvky na témata
mikrobiologie v klinických a epidemiologických souvislostech, novinky z vědeckého výzkumu nebo
na téma narůstajícího fenoménu bakteriální rezistence.
Letošní ročník proběhne v termínu 6.–7. června 2019 v Kongresovém centru Masarykovy univerzity,
Komenského náměstí 2, Brno. Veškeré informace o XXVIII. Tomáškových dnech mladých mikrobiologů
naleznete také na internetových stránkách www.med.muni.cz/tomdny.
Těšíme se s Vámi na viděnou!
Odborný garant:
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno

Hlavní organizátor:
Mgr. Lukáš Vacek
tomdny@med.muni.cz, tel: 543 183 097, 543 183 166
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno
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XV. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY
3.–5. 10. 2019, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
www.vakcidny.cz
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Termín pro zaslání abstraktů

do 31. srpna 2019

Termín pro včasnou registraci

do 1. září 2019

Informace o přijetí/nepřijetí abstraktů autorům
Termín pro pozdní registraci
XV. Hradecké vakcinologické dny

ODBORNÝ GARANT AKCE
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

do 13. září 2019
od 2. do 30. září 2019
3. až 5. října 2019

