
   

 

V Praze, dne 15.4.2019 

 

Pozvánka 
 

na jednodenní pracovní konferenci 

Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí 
 

Mikrobiální hrozba pro bezpečnost pacientů 
 

…po deseti letech… 
 

 

Vážená paní / pane, 

 

jménem Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí si 

Vás dovolujeme pozvat na pracovní konferenci, která se koná ve středu 29. května 

2019 od 9:30 v kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 

fakultní nemocnice v Praze 6 Střešovicích. 

 

Na programu bude zejména prezentace podrobných výsledků 2. evropské bodové 

prevalenční studie zaměřené na infekce spojené se zdravotní péčí, na hodnocení 

vybraných parametrů nemocničního programu prevence a kontroly infekcí, a na přístupy 

k používání antibiotik v evropských nemocnicích. Studii organizovalo Evropské centrum 

pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v letech 2016/2017 za reprezentativní účasti 

České republiky. Dále budou diskutovány současné mikrobiální hrozby pro 

bezpečnost pacientů v našich nemocnicích, jejich příčiny a možnosti účinné kontroly. 

S účastí zahraničního hosta proběhne blok věnovaný nemocniční antibiotické politice. 

 

Programové bloky pracovní konference: 

 

Programový blok 1: Infekce spojené se zdravotní péčí v ČR a v Evropě. 

Programový blok 2: Mikrobiální hrozby pro bezpečnost pacientů v ČR. 

Programový blok 3: Antibiotický program nemocnice. 

Programový blok 4: Jak dál v prevenci a kontrole infekcí v nemocnicích? 

 

Podrobný program konference rozešleme do 26.4. 2019. Závazné přihlášky k účasti na 

pracovní konferenci (viz soubor v příloze) je třeba odeslat emailem na adresu asistentky 

NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí (lenka.sulcova@szu.cz) do pátku 17.5.2019. 

Účastnický poplatek 300.- Kč bude hrazen v hotovosti při registraci před začátkem 

programu. Konference není sponzorovaná a její program je zcela nezávislý na 

komerčních subjektech. 

 

Poznámka na okraj: V letošním roce uplynulo 10 let od ministerské konference prvního 

českého předsednictví v Radě EU „The microbial threat to patient safety in Europe“, 

která se uskutečnila 15. a 16.4. 2009 v Praze. Součástí agendy předsednictví bylo 

i dokončení a schválení klíčového legislativního dokumentu „Doporučení Rady pro 

bezpečnost pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní 

péčí“, který podepsali ministři zdravotnictví členských států v červnu 2009. Jako aktivní 

účastníci těchto událostí se domníváme, že stojí za připomenutí alespoň touto neoficiální 

formou… 

 

 

Jménem NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí 

 

MUDr. Vlastimil Jindrák 

mailto:lenka.sulcova@szu.cz

