OBSAH

9/2017

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů v září 2017 ..........307
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, září 2017.
Porovnání se stejným měsícem v letech 2008–2016 ..........315
Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září 2017 ..........316
Kumulativní nemocnost (abs.) vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–září 2017.
Porovnání se stejným obdobím v letech 2008–2016 ..........317
Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice. Údaje za srpen 2017 ..........319
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví.
Absolutní počty za srpen 2017 ..........320
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu. Údaje ke dni 31. 8. 2017 ..........321
ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Závěrečná zpráva z epidemie salmonelózy u dětí na táboře v okrese Zlín ..........321
AKTUALITY
Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (23. 10. 2017) ..........324
INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM
Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci
ve výskytu infekčních nemocí za rok 2016 v České republice ..........326
Repelentní účinek levandulového, eukalyptového a pomerančového esenciálního oleje
proti klíštěti obecnému (Ixodes ricinus) ..........330
XXIX. konference mikrobiologických laborantů, 14. 10. – 15. 10. 2017, Teplice nad Bečvou ..........333
Evropský antibiotický den 2017 ..........335
Evropský týden testování na HIV a žloutenky ..........335
EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
EHK – 992 Sérologie HIV, HBV a HCV ..........336
OZNÁMENÍ
Problémy toxoplasmózy – XXIII. jednodenní konference (konzultační den) ..........337
Sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace – 51. jednodenní odborná konference ..........338
Moravsko-slovenské mikrobiologické dny ..........339
Aktuality v mikrobiologii – odborný seminář ..........340
Odborný konzultační den ..........341
Formulář předplatného časopisu Zprávy CEM ..........342
POKYNY PRO AUTORY ČASOPISU ZPRÁVY CEM ..........343

Internetová verze ZPRÁV CEM je na adrese http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie.
V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny vždy po
6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu. K předplatnému je možné se přihlásit on-line na webových stránkách SZÚ: http://www.szu.cz/modules/forms/
index.php?idf=14.

