Hlášení
OZNÁMENÍinfekčních onemocnění v České republice
NOTIFICATION OF INFECTIOUS DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC
NOTIFICATIONS

29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň
15.–17. 9. 2020

Pravidelné setkání odborníků pořádá
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
LF UK v Plzni, ve spolupráci s PRIMAVERA Hotel & Congress centre.
Odborná témata:
•

Alimentární infekce

•

Infekce přenášené členovci

•

Importovaná onemocnění, migrace

•

Infekce spojené se zdravotní péčí

•

I nfekce HIV
a pohlavně přenosné nemoci

•

Problematika DDD

•

Respirační infekce

Infekce preventabilní očkováním

•

Virové hepatitidy

•

Těšíme se na Vás. Za organizační výbor: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Podrobné informace jsou na adrese: http://pecenkovy dny 2020.cz
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
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Společnost pro epidemiologii
a mikrobiologii ČLS JEP

pořádá ve dnech 18.–20. května 2021
Vzdělávací a kulturní centrum – Klášter Broumov

MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ
epidemiologů KHS krajů Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého,
Libereckého a HS hlavního města Prahy
Organizaci zajišťuje protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje
Programové zaměření
• Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, přeshraniční hrozby
• Problematika terénní epidemiologie – preventivní a represivní protiepidemická opatření
• Epidemiologicky významné mikroorganismy
• Návrat infekčních nemocí v éře očkování, nezastupitelný význam aktivní i pasivní imunizace
• Sociální aspekty v epidemiologii
• Infekce spojené se zdravotní péčí, dezinfekce, sterilizace
• Varia
Předběžný rámcový program
Registrace, odborný program, prezentace firem, hlavní stravování a společenský večer budou zajištěny v Klášteru Broumov.
Příjezd, registrace a ubytování dne 18. 5. 2021 od 10:00–12:00 hod.
Ubytování a stravování
Během Mezikrajského semináře epidemiologů 2021 bude možnost ubytování v následujících 2 zařízeních
(ubytování si každý účastník hradí sám):
Dům hostů Klášter Broumov (www.klaster-broumov.hotel.cz)
Předběžná cena za osobu/noc: 550 Kč se snídaní v místě ubytování
Hotel Veba (www.hotelveba.cz)
Předběžná cena za dvoulůžkový pokoj/noc: 1 350 Kč se snídaní v místě ubytování
Stravování bude zajištěno v místě konání semináře (hlavní menu ve 2 variantách).
Toto stravování si každý účastník bude hradit sám.

Zájemce o aktivní účast žádáme o uvedení názvů příspěvků a autorů v závazné přihlášce. Předpokládaná
délka přednášky je cca 10–15 minut. Zároveň Vás také žádáme o zaslání prezentace elektronickou formou
na adresu EPIseminar2021@khshk.cz nejpozději 3 dny před konáním semináře.
Vyplněné přihlášky (včetně názvu přednášky případně posteru) a abstrakta zašlete výhradně
elektronicky nejpozději do konce února 2021 na adresu: EPIseminar2021@khshk.cz
V případě zájmu o účast se ozvěte na uvedený e-mail, následně Vám bude zaslána přihláška.
Kontakt: KHS Královéhradeckého kraje, Protiepidemické oddělení, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
(tel. 495 058 111)
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