OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
pořádají dne 6. února 2018 od 13.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2
odborný seminář na téma:

Chřipka a další virové respirační infekce
Koordinátoři: M. Havlíčková a K. Herrmannová
PROGRAM:
1. Havlíčková M., Jiřincová H., Limberková R., Nováková L., Procházková J.,
Kynčl J., Jansová E., Nagy A.:
Surveillance chřipky a dalších akutních respiračních onemocnění v ČR:
historie, současnost ... budoucnost?
2. Prokešová L.:
Prospěšné a škodlivé imunitní reakce proti chřipkovému viru
Přestávka 20 minut s občerstvením
3. Nováková L., Nagy A., Jiřincová H., Herrmannová K., Havlíčková M.:
Specifická léčba chřipky – naše dosavadní zkušenosti se sledováním
antivirové rezistence
4. Herrmannová K.:
Očkování proti chřipce – zdravotník hrozbou?
5. Jindrák V., Hedlová D.:
Virové respirační infekce spojené se zdravotní péčí
Předpokládané zakončení semináře je cca v 17. 00 hod.
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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XIII. KONFERENCE DDD 2018

PŘÍVOROVY DNY
14. – 16. května 2018
Kongresové centrum Lázeňská kolonáda, Poděbrady
Sdružení DDD ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Praha,
Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno,
Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach připravuje již třináctý ročník konference s mezinárodní účastí věnovaný novým poznatkům v oborech DDD.
Tato tradiční akce je pořádána jednou za dva roky a je nepochybně
nejvýznamnější odbornou událostí v ČR, která se komplexně zaměřuje na problematiku DDD a sterilizace ve všech sférách, kde jsou
tyto obory uplatňovány (ochrana veřejného zdraví, komunální a veterinární hygiena, zemědělské a potravinářské provozy, ochrana majetku). Jako jediná odborná akce tohoto zaměření je výjimečná i tím, že
vytváří neformální prostor pro setkání pracovníků vědeckovýzkumné sféry, hygienické a veterinární služby, zdravotních ústavů, výrobců a distributorů pro DDD a doplňkové služby s pracovníky vykonávajícími tyto práce v terénu.
Hlavním tématem XIII. konference dezinfekce, dezinsekce a deratizace bude bezpečnost potravin a problematika s tím související:
• ochrana skladů a komodit před skladištním hmyzem, roztoči a hlodavci
• obaly pro potravinářské účely
• související legislativa
• fumigace a řízené atmosféry
• plísně
• nové účinné látky, přípravky a metody k potlačování výskytu škodlivých organismů
• nové druhy škůdců ve střední Evropě
• metodiky vyhodnocování účinnosti přípravků a zásahů v DDD
Součástí konference bude výstava přípravků a výrobků pro DDD v praxi.
Pro účastníky bude připraven i bohatý doprovodný program a společenské akce.
Akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání.
Rádi Vás přivítáme v přívětivém prostředí půvabného lázeňského města Poděbrady,
které se na tři květnové dny stane zdrojem nových poznatků z oborů DDD.
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OZNÁMENÍ

Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Státního zdravotního ústavu
si Vás dovoluje pozvat na

jednodenní odbornou konferenci (konzultační den)
na téma

Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty
která se bude konat ve velké posluchárně v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10
v pondělí 19. března 2018 od 9:00 do cca 15:00 hodin.
Aktuální program a online registrace žadatelů o vydání certifikátu na stránkách SZÚ:
http://www.szu.cz/kalendar/jednodenni-odborna-konference-konzultacni-den-lymeska
Uzávěrka přihlášek/registrace: 14. 3. 2018
Poplatek 450,- Kč za udělení kreditů
(platba nejlépe bankovním převodem, č. účtu: 1730101/0710, variabilní symbol: 1116201, do poznámky uvést jméno účastníka,
nebo v den konání v pokladně SZÚ, budova č. 15)

419

