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OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Plánované úterní semináře v Lékařském domě v druhé polovině roku 2018
(vždy první úterý v měsíci od 13:30 hodin)
Pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS J.E.P. ve spolupráci se Společností infekčního
lékařství (SIL) ČLS J.E.P. a Československou společností mikrobiologickou (ČSSM)
říjen:

2. 10. Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
SIL, SEM; koord.: doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek
listopad: 6. 11. Stafylokokové infekce a jejich management
SIL, SEM; koord.: dr. A. Chrdle, dr. P. Petráš
prosinec: 4. 12. Aktuality v mikrobiologii
ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička
Připraveno ve spolupráci Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii se Společností infekčního lékařství a Čs. Společností mikrobiologickou, schváleno výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii dne 3. 10. 2017.
Zapsala: MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci s KHS Jihočeského kraje
pořádají

28. Pečenkovy epidemiologické dny
Ve dnech 12.–14. 9. 2018
se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích
konference 28. Pečenkovy epidemiologické dny.
Tato konference je mezioborová, odborným garantem je ČLS JEP Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii.
Na programu budou témata aktuálního výskytu nákaz, jejich kvalitní diagnostika a možnosti prevence. Zváni jsou
epidemiologové, mikrobiologové, infekcionisté, odborníci veterinárního lékařství a další odborníci, věnující se
prevenci nákaz. Webové stránky včetně hlavních témat konference a on-line přihlášky jsou na www.pecenkovydny.cz
Adresa k zasílání abstrakt: jitka.lunackova@khscb.cz
Těšíme se na Vaši aktivní účast.
Za organizační výbor a vědecký výbor
MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně společnosti SEM ČLS JEP
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D, ředitelka KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Kontakty:
Zdeněk Hajn, tel.: 725 036 155, cwave@cwave.cz
MUDr. Jitka Luňáčková, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
tel.: 736 514 344, jitka.lunackova@khscb.cz
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World Polio Day 2018 (24. 10.)
Světový den boje za vymýcení dětské obrny vyhlášený OSN
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí,
Centrum epidemiologie a mikrobiologie,
Státní zdravotní ústav Praha
a Asociace polio
pořádají ve středu 24. října 2018 od 9:30 hodin
ve velké přednáškové síni, v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10
jednodenní odbornou konferenci (konzultační den) na téma:

Postpoliomyelitický syndrom
Přenosná dětská obrna
Zkušenosti obrnářů
Předběžný program:
Epidemiologická situace, historie a současnost.
Očkování. Principy terapie a rehabilitace.
Kazuistiky
Garant akce: MUDr. Jitka Částková, CSc.
Koordinátor akce: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
Kontakt: katerina.fabianova@szu.cz, tel.: 267 082 445

Hradecké virologické dny 2018
XXII. celostátní konference virologů
se bude konat v tradičním termínu, ve dnech 16. až 17. října 2018
v Hradci Králové v historické budově Nového Albertina
Hlavním tématem konference jsou

Virové infekce v seniorském věku
Další témata:
Hlavní přednášky by se měly týkat pohledu gerontologa na virové infekce seniorů, imunologa na imunitní
odpověď ve stáří, úskalí laboratorní diagnostiky různých virových infekcí i možnosti a účinnosti očkování
ve stáří i ostatní prevence a protiepidemických opatření v souvislosti s virovými nákazami. Jako vždy
uvítáme Novinky ve virologii i přednášky v části Varia.
Podrobnosti, včetně on-line přihlášky jsou na adrese: https://www.hvird2018.com/
Za vědecký výbor MUDr. Vlasta Štěpánová a doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
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