
Garant 

 Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně 
 Seminář se koná pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého  kraje  MUDr.  Přemysla Sobotky. 

Pořadatel 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ve spolupráci se Státním 
 zdravotním ústavem Praha 
 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. 
 Poskytnutím osobních údajů k vydání potvrzení o účasti na akci dáváte souhlas ke zpracování 
 vašich osobních dat dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
 27.4.2016. Tento souhlas platí po dobu nezbytné archivace podkladů k vydání potvrzení. 

Hlavní témata  

 surveillance infekčních onemocnění, očkování, epidemiologické studie, vyšetřování epidemií, 
 komunikace v epidemiologii, sterilizace, dezinfekce, dezinsekce, deratizace  
 

Rámcový program 

 Registrace, ubytování, odborný program, prezentace firem a společenský program budou 
 zajištěny v hotelu Port. 

 

 

Mezikrajský  seminář epidemiologů 

23. - 25. dubna 2019  

Hotel Port Máchovo jezero, Doksy 

úterý 23. dubna 2019 

  do 13:00 hod.  příjezd, registrace 
  13:00 - 13:30 hod.  zahájení semináře   
  13:30 - 18:00 hod.  odborný program 
  19:00 hod.   večeře 

středa 24. dubna 2019 

  09:00 - 13:00 hod. odborný program   
  13:00 - 14:00 hod. oběd 
  14:15 - 18:00 hod. interaktivní přednáška 
     S epidemiologií  mě baví svět 
  20:00 hod.  večeře 

čtvrtek 25. dubna 2019 

  09:00 - 13:00 hod. odborný program 
  13:00 hod.  ukončení semináře 



Odborné informace 

Oficiálním jazykem je čeština.  

Informace pro účastníky s aktivní účastí 

Abstrakta příspěvků vložte nejpozději 

do 17.3.2019 do webového formuláře 

http://bit.ly/mks2019-abstrakt. 

Požadavky: 3/4 normostrany; členění - úvod, 

metody, výsledky, závěr; uveďte preferovaný 

způsob prezentace; počet posterů (formát 

na výšku, velikost A0 1189x841 mm, čitelné 

ze 2 m); vyhrazený čas prezentace je 20 min., 

z toho 12 min. prezentace + 8 min. diskuze 

(ideálně 1 snímek/1 min. - max. 12 snímků) 

Změna je možná pouze po předchozí domluvě 

s pořadatelem semináře. 

K dispozici bude dataprojektor a notebook 

s příslušenstvím. 

Vědecký výbor Vás o schválení Vaší prezentace 

vyrozumí e-mailem do 31.3.2019. 

 

Vědecký výbor mezikrajského semináře 

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 

MUDr. Vladimír Príkazský, CSc. 

MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

MUDr. Jana Prattingerová 

MUDr. Klára Labská 

MUDr. Anna Kubátová 

Praktické informace 

Registrace  
Účastníci se hlásí výhradně elektronicky 
do 15.4.2019 na https://www.hotelport.cz/khs-
konference. 

Účastnický poplatek 

platba do 20.3.2019 - 1 200 Kč 

platba od 21.3.2019 - 1 600 Kč 

Způsob platby: převodem na účet (platba na místě 

nebude možná), fakturační údaje obdržíte 

po rezervaci, nezaplacení poplatku ruší registraci 

a zaplacené poplatky se nevrací. 

Ubytování 

Účastníci si rezervují sami v hotelu Port 

na https://www.hotelport.cz/khs-konference. 

Cena za dvoulůžkový pokoj/noc/se snídaní: 

platba do 20.3.2019 - 2 690 Kč  

platba od 21.3.2019 - 2 890 Kč  

 

Podrobnější časový harmonogram bude zveřejněn 

na http://www.khslbc.cz/mezikraj-epi. 

Koordinátor 

MUDr. Jana Prattingerová 

ředitelka odboru protiepidemického  

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Husova 64, 460 31 Liberec 

tel.: 778 532 163 

„Epidemiologové sobě“  

je podtitul letošního mezikrajského semináře, 

v rámci kterého Vám ve středu odpoledne nabídneme interaktivní přednášku S epidemiologií 

mě baví svět pro pozitivní naladění. 

Více informací zde. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302 

http://bit.ly/mks2019-abstrakt
https://www.hotelport.cz/khs-konference
https://www.hotelport.cz/khs-konference
https://www.hotelport.cz/khs-konference
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