26. PEČENKOVY
epidemiologické dny
Pravidelné setkání odborníků pořádají
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
ve spolupráci s KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Konference se koná pod záštitou
hlavního hygienika ČR,
ředitelky kanceláře Světové zdravotnické organizace MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D.,
hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a s finanční podporou
Zlínského kraje

Pořadatel akce:
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve
spolupráci s ČLK, KVVOPZ, ČAZL (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního
vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
Kredity přiděleny dle souhlasného stanoviska vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
„ Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“
Oblečení v průběhu konference neformální, v průběhu kulturního programu společenské.

Termín konání:
16. – 18. 9. 2014
Místo konání:
Luhačovice

Hlavní témata konference:





Nákazy, kterým lze předcházet očkováním
Závažná infekční onemocnění (znovu se vracející infekce, TBC a další
mykobakteriózy, HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nákazy, vysoce nakažlivé
nemoci, …), respirační nákazy, infekce sociálně vyloučených skupin obyvatel
Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence

Oficiální jazyk konference


čeština, slovenština, angličtina

Rámcový program
Registrace, ubytování, stravování, odborný program, prezentace firem, doprovodný a
společenský program

16. 9. 2014






Příjezd, registrace do 13:00
13:00 – 13:30 zahájení
13:30 – 18:30 odborný program
18:30 – 19:30 satelitní sympozium
19:30
večeře

8:30 – 13:30
13:30 – 14:30
odpoledne
20:00

odborný program
oběd
doprovodný program (možnost výběru)
společenský večer

18. 9. 2014




8:30 – 12:30
12:30
13:00

Pro přednášky bude vyhrazena doba 15 - 20 minut (podle počtu přihlášených a
akceptovaných příspěvků), pouze u vybraných přednášek bude možná změna po
schválení organizátorem. Přednášejícím bude k dispozici video-data-projektor
s příslušenstvím a notebook.
Rozměry posterů: A0 (akceptovatelný ještě A1)
Další podrobnosti budou uveřejněny na stránkách www.pecenkovydny.cz

Registrace účastníků
Bude povolena výhradně elektronicky přes formulář uveřejněný na stránkách
www.pecenkovydny.cz , nebo zasláním e-mailu se shodnými údaji na e-mail
hana.tkadlecova@khszlin.cz .

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek pro členy SEM ČSL JEP:
900,- Kč (po 30. 6. 2014 – 1 000,- Kč)
Účastnický poplatek pro nečleny SEM ČSL JEP:
1 100,- Kč (po 30. 6. 2014 - 1 200,-Kč)

17. 9. 2014





Výběr abstrakt k přednáškové či posterové prezentaci provedou koordinátoři
jednotlivých sekcí. Autoři obdrží písemné oznámení, k jaké prezentaci byl jejich
abstrakt vybrán.

Způsob úhrady: bude upřesněn
Ubytování Hotel Harmonie (předběžně):
1/2
850,- Kč (při obsazení dvoulůžkového pokoje jednou osobou)
2/2
1100,- Kč (za dvě osoby na pokoji, tedy 550,-Kč na osobu)

odborný program
zakončení
oběd

Informace pro účastníky s aktivní účastí
Abstrakta přednášek odešlete nejpozději do 13. 6. 2014 na adresu
hana.tkadlecova@khszlin.cz . Do sborníku abstrakt budou zařazena všechna akceptovaná
abstrakta zaslaná v termínu. Požadavky:
 text pište v textovém editoru MS WORD (max.rozsah 1xA4).
 použijte řádkování 1,5, velikost písma 12, písmo Times New Roman
 sjednoťte hlavičku: 1. název tučně, 2. autoři kurzívou, 3. pracoviště obyčejně

Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách
www.pecenkovydny.cz

