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Kongres 

KLINICKÉ 
MIKROBIOLOGIE 
A INFEKČNÍCH 
NEMOCÍ 
(3. ročník)

I. INFORMACE

Pořadatelé:
společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLs JeP
společnost infekčního lékařství ČLs JeP
společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLs JeP
Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

�VšEOBECNÉ INFORMACE
Datum konání
21. - 23. 9. 2011
Místo konání
Kongresové centrum hotelu Parkhotel Plzeň 
U Borského parku 31, Plzeň

�Organizační zajištění
EUROVERLAG, s.r.o.
Bolzanova 5 
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 421 040, 377 371 115, mob.: 
+420 724 841 047, fax:  +420 377 422 277 
e-mail: ludvikova@euroverlag.cz
www.euroverlag.cz

�Registrační poplatek
typ/platba Do 31. 8. 2011 do 15. 9. 2011 na místě jednodenní
člen * 1200 1400 1500 600
nečlen 1400 1600 1700 700

* člen SIL ČLS JEP, SLM ČLS JEP, SEM ČLS JEP
Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Společenský večer 600
oběd 21. 9. 2011 179
oběd 22. 9. 2011 179
oběd 23. 9. 2011 179

Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

�Registrační poplatek zahrnuje
��vstup na odborný program a výstavu firem
��kongresové materiály, kongresovou tašku, potvrzení o účasti
��sborník přednášek 
��občerstvení o přestávkách 

�Registrační poplatek nezahrnuje 
(vše si lze doobjednat v rámci vyplňování závazné online přihlášky)
��vstup na společenský večer – cena 600,- Kč 

(včetně platné sazby DPH) 
��oběd dne 21. - 23.9.2011 – cena za 1 oběd 179,- Kč 

(včetně platné sazby DPH) 
cena zahrnuje polévku, hlavní jídlo a 1 nealko nápoj

��ubytování 

�AKtIVNÍ úČAst

�Jednací jazyk
čeština, slovenština, angličtina ( bez tlumočení )

�Pokyny pro zpracování abstraktu
��každý přednášející musí být přihlásen
��abstrakt bude publikován ve sborníku abstraktů vydaném 

ke kongresu
��abstrakt zpracujte ve formátu WORD, typ písma Times New 

Roman, velikost 12, řádkování jednoduché
��struktura abstraktu:

Název: 
Autoři: - příjmení a iniciála křestního jména: 
Pracoviště: 
Text: 
��délka abstraktu max. 2500 znaků včetně mezer 

(bez názvu, jmen autorů a pracoviště)
��rozhodnutí o definitivní formě příspěvku přísluší vědeckému 

výboru kongresu po schválení autory prezentace
��uzávěrka abstraktů – 31. 5. 2011

�Informace pro přednášející
Forma prezentace
��přednáška – 10 minut
��poster – max. Velikost 100 * 100 cm

�Výstava
V prostorách kongresového centra  bude uspořádána 
doprovodná výstava přístrojů, léků, přípravků, zdravotnické 
techniky a farmaceutických preparátů.

�Způsob platby
Bankovním převodem nebo složenkou na účet FN Plzeň 
Číslo účtu 117047953/0300 u ČSOB
Majitel účtu Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 13,
 301 00 Plzeň, IČO 00669806, DIČ CZ00669806
IBAN CZ43 0300 0000 0001 1704 7953
sWIFt code BIC CEKOCZPP
Variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění přihlášky
specifický symbol 6492

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží po vyplnění on-line 
přihlášky výzvu k platbě se všemi potřebnými náležitostmi.
Daňový doklad obdržíte při registraci v den konání akce.

�storno účasti
Pokud účastník zruší písemně svou účast nejpozději do 30. 
6. 2011, vrátí pořadatel  kongresu 80 % uhrazené částky. 
Po tomto datu není možné platbu vracet.

Kongres je určen lékařské odborné veřejnosti 
a vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům 
ve zdravotnictví. Je zařazen do systému celoživotního 
vzdělávání lékařů a je pořádán dle stavovského 
předpisu č. 16 ČLK. 



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi prosím, abych Vás co nejsrdečněji 
pozval  na 3. ročník Kongresu  klinické mikrobiologie 
a infekčních nemocí pořádaný v září 2011 v Plzni.  

Navazujeme na tradici kongresů, které svojí odbornou 
náplní propojují infekční lékařství, i intenzivní medicínu, 
mikrobiologii, imunologii, epidemiologii a vakcinologii. 
Samozřejmě rádi přivítáme i kolegy z jiných oborů, které 
naše problematika zajímá a mají k ní co říci.

Věřím, že na kongresu zazní celá řada zajímavých 
a důležitých sdělení s výsledky Vaší práce, sdělení 
o nových diagnostických a terapeutických přístupech, 
sdělení o současné problematice epidemiologické práce 
a celý program bude zajímavý pro všechny posluchače.   
 
S úctou            
  RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
  prezident kongresu

�PřEDBěžNý PROGRAM
středa 21. 9. 2011
08.00 – 17.00 hod.  Registrace
10.00 – 10.15 hod.   Slavnostní zahájení
10.15 – 12.00 hod.  Odborný program
12.00 – 13.00 hod.  Přestávka na oběd
13.00 – 18.00 hod.  Odborný program

Čtvrtek 22. 9. 2011                                                                                                                         
08.00 – 17.00 hod.  Registrace
09.00 – 12.30 hod.  Odborný program
12.30 – 13.30 hod.  Přestávka na oběd
13.30 – 18.00 hod.  Odborný program
20.00 – 24.00 hod.  Společenský večer

Pátek  23. 9. 2011                                                                                                                         
08.00 – 10.00 hod.  Registrace
09.00 – 12.00 hod.  Odborný program
12.00 – 13.00 hod.  Přestávka na oběd
13.00 – 14.30 hod.  Odborný program
14.30 hod.   Zakončení kongresu

Uvedené časy jsou orientační, změna programu vyhrazena.
Program je uveřejněný na webových stránkách akce a bude 
průběžně aktualizován.

�www.kmin2011.cz

�Odborná témata kongresu
��HIV/AIDS a ostatní sexuálně přenosná onemocnění

��Infekce v dětském věku

��Tuberkulóza

��Rezistence na antibiotika, antivirotika, antimykotika, 
antiparazitika

��Přírodně ohniskové nákazy

��Gastrointestinální infekce

��Varia

�Prezident kongresu
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.

�Vědecký výbor
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
RNDr. Petr Petráš, CSc.
Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

�Organizační výbor
předseda:
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
členové:
MUDr. Tamara Bergerová
Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Martina Ludvíková

�Záštita nad kongresem
Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň 
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Plzni

�DůLEžItá DAtA

��přihláška k pasivní účasti  
do 31. 8. 2011  zvýhodněná cena 
do 15. 9. 2011  uzávěrka přihlášek

��přihláška k aktivní účasti včetně odeslání abstraktu
do 31. 5. 2011


