OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

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“
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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
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XXV. 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 mikrobiologii a epidemiologii 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 2.–3. června 2016 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. Katarína Mlynáriková, e-mail tomdny@med.muni.cz, tel.: 543 183 097, 543 183 166
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Česká parazitologická společnost
Slovenská parazitologická společnost
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
pořádají v Ledči nad Sázavou 16.–20. května 2016

XII. České a slovenské parazitologické dny 2016
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM
Satelitní workshop SEQme Next generation sekvenování (nutno se registrovat zvlášť na stránkách firmy)
Večer posezení u ohně.
8:00–17:00 odborný program
8:00–17:00 odborný program, 17:30 valná hromada ČPS
8:00–12:00 odborný program; 14:00 výlet; 19:00 – společenský večer
ukončení, odjezd
Hlavní organizátor: doc. RNDr. Oleg Dittrich, CSc.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Podrobné informace, včetně on-line přihlášky jsou na webových stránkách České parazitologické společnosti
http://www.parazitologie.cz/akce/cspd2016/
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČAZL a 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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První informace

XII. konference DDD 2016

PŘÍVOROVY DNY
9.–11. května 2016
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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