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II. oznámení



Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala k účasti na Celostátním sjezdu mikrobiologie 

a epidemiologie, který se bude konat ve dnech 14.–16. října 2008 v Olomouckém 

Regionálním centru.

Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie je významný především proto, že se 

scházíme vždy po 4 letech. I minulý sjezd proběhl v Olomouci. Přestože se snažíme 

dodržovat tradici střídání konferencí mezi krásnými místy v Čechách i na Moravě, připadla 

čest uspořádat tuto akci opět hanácké metropoli. Věříme, že se nám podaří připravit 

program, který Vám přinese nové a užitečné poznatky pro praxi. Celostátní sjezd není určen 

jen mikrobiologům a epidemiologům, ale i všem dalším odborníkům, tak jako tomu bylo 

i v minulých letech. 

Za 4 roky se hodně změnilo, přibyly nové poznatky, byly zavedeny nové postupy vyšetřování 

v obou oborech. Sjezd by měl přispět k tomu, abychom se s těmito novinkami seznámili 

a případně si některé z nich zavedli do vlastní praxe.

Věříme, že se podobně jako v minulých letech zúčastníte našeho společného sjezdu 

v hojném počtu a svými aktivními příspěvky obohatíte jeho program.

 MUDr. Jana Vlčková, 

 předsedkyně organizačního výboru



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SJEZDU

Úterý 14. 10. 2008

	12.00	–	18.00	 Registrace

 13.30		–	14.00	 Slavnostní	zahájení

	14.00	–	16.00	 Bakteriální	rezistence	k	ATB

 16.00 – 16.30 Přestávka

 16.30	–	18.00	 Lékařská	mykologie

	20.00	–	23.00	 Společenský	večer

Středa 15. 10. 2008

 9.00	–	11.00	 ECDC

 11.00 – 11.30 Přestávka

 11.30	–	12.00	 Virové	hepatitidy

 12.00 – 14.00 Oběd

 14.00	–	18.00	 Společenský	program	

	20.00	–	24.00	 Retro	párty	na	Zámečku	ve	Velké	Bystřici

Čtvrtek 16. 10. 2008

 9.00	–	10.30	 Očkování	stigmatizovaných	osob	

 10.30 – 11.00 Přestávka 

 11.00	–	12.00	 Očkování	stigmatizovaných	osob	

 12.00     Ukončení Celostátního sjezdu mikrobiologie 
a epidemiologie 



INFORMACE K ODBORNÉMU PROGRAMU

Jednací jazyk
Jednacím jazykem kongresu je čeština.

Pokyny pro zájemce o aktivní účast
Zájemce o aktivní účast žádáme, aby nejdéle do 30. června 2008 přihlásili 
svá sdělení formou vyplněného registračního formuláře (viz příloha) nebo 
e-mailem na adresu sjezd2008@meritis.cz. Uveďte jméno autora, popřípadě 
jména spoluautorů, jméno prezentujícího autora, pracoviště, kontaktní 
poštovní a e-mailovou adresu. Dále, prosím uveďte, zda si přejete sdělení 
prezentovat jako přednášku, videoprezentaci, poster. Současně je třeba zaslat 
strukturovaný abstrakt (bez abstraktu sdělení nebude do programu zařazeno).
Abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou 
i formální stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.

Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt
abstrakta,	prosím	zasílejte	elektronicky:
•  v programu Word 97 nebo vyšší
•  velikost písma 12 bodů, písmo Times New Roman, řádkování 1
•  hlavičku sdělení podle vzoru: název velkými písmeny, autoři a pracoviště
•  abstrakta psát v češtině, slovenštině nebo angličtině
•  rozsah abstraktu maximálně 300 slov
•  abstrakt odeslat na e-mail sjezd2008@meritis.cz do 30. června 2008,  

do předmětu e-mailu napište heslo „abstrakt“
•  požadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry.  

Na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho sdělení Vám zašleme elektronicky 
nejpozději do 31. 8. 2008. 

Vzorový abstrakt
Název přednášky: OČKOVÁNÍ STIGMATIZOVANÝCH OSOB
Autoři: Jansa K.1 , Kolářová M.2

Pracoviště:  Krajská hygienická stanice, Ostrava1 
Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha2

Postery
Během kongresu bude probíhat posterová sekce.  
Rozměry posteru Vám budou zaslány elektronicky.



VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání kongresu
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40 b, Olomouc

Místo konání společenských večerů
14. 10. 2008 od 20. 00 hod. Společenský večer
15. 10. 2008 od 20.00 hod. Retro párty, hotel Zámeček, Velká Bystřice  
(doprava zajištěna)

Registrace
Registrační formulář je přiložen k tomuto II. oznámení nebo je on-line 
k dispozici na webových stránkách www.mhw.cz/mikro2008 
Prosíme o jeho vyplnění a zaslání zpět společně s platbou registračního 
poplatku, popř. ubytování na adresu organizační agentury Meritis s.r.o., 
Obrovského 644, 141 00 Praha 4 nebo faxem na 272 767 597 nejpozději  
do 30. června 2008.

Registrační	poplatek	zahrnuje:
•  účast na odborných zasedáních kongresu
•  kongresové materiály
•  volný vstup na výstavu firem
•  občerstvení během přestávek, účast na společenském večeru

Lékaři, kteří se zúčastní sjezdu obdrží po jeho skončení certifikát ohodnocený 
kredity ČLK.

Stravování
Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Coffee breaky během přednášek 
budou zajištěny v místě konání kongresu. Obědy nejsou součástí registračního 
poplatku.

Platby
Platby kongresových poplatků a ubytování proveďte převodem na účet číslo:
35-3484460217/0100

Registrační	poplatky Do	30.	6.	2008 Po	30.	6.		2008 Na	místě

Členové SEM ČLS JEP 1 200 Kč 1 300 Kč 1 400 Kč

Nečlenové SEM ČLS JEP 1 400 Kč 1 500 Kč 1 600 Kč

Doprovodná osoba 300 Kč 300 Kč 300 Kč



Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. 
Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě. Faktury budou 
vystavovány pouze na základě písemné žádosti. Prosíme o zaslání kopie 
platby nebo složenky společně s registračním formulářem.
V případě platby fakturou kontaktujte, prosím organizační agenturu. Faktury 
budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti, o dodatečné faktury 
bude možné požádat do 1 měsíce po skončení kongresu.
Dokladem	o	zaplacení	se	prokažte	u	registrace.

Storno účasti
Storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení 
účasti do 15. září 2008 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po 
tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi bude zaslán 
sjezdový materiál.

Ubytování
Před	rezervací	pokoje,	prosím	sledujte	aktuální	stav	volných	kapacit	
na	internetových	stránkách	kongresu	www.mhw.cz/mikro2008

1/1 jednolůžkový pokoj 1/2  dvoulůžkový pokoj 
S pokoj standard L pokoj deluxe

Ceny ubytování

Ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 – 1 osoba; 1/2 – 2 osoby) včetně 
snídaně a DPH. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje dvěma osobami 
bude cena pokoje rozdělena na dvě částky.

www.hotel-alley.cz  
Hotel Alley ****

Michalské stromořadí 5,  
Olomouc

	 1/1	 2.600	Kč
	 1/2	 3.200	Kč

www.hotelflora.cz  
Hotel Flóra ***

Krapkova 34,  
Olomouc

	1/1	S	 1.150	Kč
	1/2	S	 1.650	Kč
	 1/1	L	 1.900	Kč
	 1/2	L	 2.500	Kč

www.hotel.gol.cz  
Hotel Gól

www.epihotels.cz  
Hotel Sigma***

Jeremenkova 36,  
Olomouc

	1/1	S	 760	Kč
	1/2	S	 1.180	Kč
	 1/1	L	 1.200	Kč
	 1/2	L	 1.600	Kč

www.arigone.cz  
Hotel Arigone***

Univerzitní 20,  
Olomouc

	 1/1	 1.890	Kč
	 1/2	 2.190	Kč



Storno ubytování
Poplatek za ubytování bude vrácen po snížení 20 % na pokrytí 
administrativních nákladů, pokud pořádající kongresová agentura obdrží 
informaci o zrušení ubytování písemně nejpozději do 31. srpna 2008. Po tomto 
datu nebude poplatek za ubytování vrácen. Pokud neobdržíme platbu do 
31. srpna 2008 bude ubytování zrušeno z důvodu storno podmínek daného 
ubytovacího zařízení.

Pořadatelé
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Vědecký a organizační výbor

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Jozef Dlhý, Ph. D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph. D.
doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
MUDr. Jan Kynčl, Ph. D.
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
MUDr. Vladislav Raclavský, Ph. D.
MUDr. Jana Vlčková



ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SJEZDU

Bc. Tereza Hoffmannová
Meritis s. r .o.
Obrovského 644
141 00 Praha 6
sjezd2008@meritis.cz
Tel.: 272 774 064

KONTAKTY

www.mhw.cz/mikro2008
Tereza Hoffmannová – organizace kongresu, GSM:  737 287 521
Kateřina Kantová – registrace, ubytování, GSM: 737 282 842

DŮLEŽITÁ DATA

• přihláška k aktivní účasti
• odeslání abstrakt
• úhrada zvýhodněného registračního poplatku

VŠE DO 30. ČERVNA 2008




