
 

IX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM  
z cyklu: Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń 

„Poszukiwanie nowych  
rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych 

 w wykrywaniu i eradykacji biofilmu” 
17 - 19 listopada 2016 Kudowa Zdrój, Hotel Verde Montana 

Organizator: Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej,  
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu  

 

Patron medialny:  
 

 

 

 

 Koleżanki i Koledzy          

         W imieniu Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM, mamy przyjemność 

po raz kolejny zaprosić Państwa na IX już Sympozjum Naukowe poświęcone zakażeniom związanym z wytwarzaniem biofilmu przez 
drobnoustroje, które odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2016 roku. W tym roku hasłem przewodnim będzie temat. „Poszukiwanie 
nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w wykrywaniu i eradykacji biofilmu”. Mamy nadzieję, że z przyjemnością 
zawitacie Państwo znowu do malowniczego uzdrowiska Kudowa Zdrój, do Hotelu Verde Montana, ponieważ tutaj, jak w latach 
poprzednich, odbywać  się będzie nasze sympozjum. Na spotkanie jak zawsze zapraszamy serdecznie  lekarzy wszystkich specjalności, 
mikrobiologów i pielęgniarki epidemiologiczne. Wszystkich tych, którzy w swojej codziennej praktyce spotykają się z problemami 
wynikającymi z trudności diagnostycznych i terapeutycznych w przypadku utworzenia biofilmu przez drobnoustroje, w różnych 
zakażeniach.  

 Wiodące tematy sympozjum: 

 Eradykacja biofilmu z jamy ustnej za pomocą miejscowo działających środków przeciwdrobnoustrojowych 

 Zakażenia grzybicze związane z biofilmem – eradykacja, leczenie, nowe leki 

 Zastosowanie bakteryjnej biocelulozy w zwalczaniu zakażeń związanych z biofilmem  

 Nowoczesna ortopedia i chirurgia wspomagana przez biomateriały o aktywności przeciwdrobnoustrojowej 

 Ciężkie i przewlekłe zakażenia – nowe substancje antybakteryjne, nowe opcje terapeutyczne 

 Nowe wytyczne w diagnostyce zakażeń dróg moczowych 

Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś interesującego dla siebie, wśród wykładów i prezentacji. Liczymy na naszych wspaniałych 
uczestników, którzy co roku sprawiają, że obrady stają się formą prawdziwej wymiany wiedzy i doświadczeń. Liczymy, że kolejne 
Sympozjum nie zawiedzie waszych oczekiwań. Serdecznie zapraszamy do Kudowy. 
   Za udział w sympozjum przewiduje się 12 punktów edukacyjnych. Zgłoszone prace i doniesienia zjazdowe  będą publikowane w 
kwartalniku „Forum Zakażeń” www.forumzakazen.pl  
Formularz zgłoszenia on line i  szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej  www.biofilm2016.pl i stronie TMK 
www.tmk.org.pl na pod koniec maja 2016. 

Opłata rejestracyjna: Bank  PKO SA  nr konta: 67 1240 6768 1111 0000 5666 7060  

 - członkowie TMK          750 zł 

 - pozostali uczestnicy    850 zł 

Opłata obejmuje: 

 Uczestnictwo w obradach 

 Nocleg, miejsce w pokoju 2 osobowym  (2 doby) w Hotelu Verde Montana , 

 Identyfikator i materiały naukowe 

 Obiady, kawę i napoje w czasie sympozjum 

 Uczestnictwo we wszystkich imprezach  towarzyszących 

 Możliwość pokoju jednoosobowego (ilość ograniczona) po uzgodnieniu,  za  dopłatą 

Komitet Organizacyjny: 

Prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska       Dr hab. Marzenna Bartoszewicz       Prof. dr hab. Irena Choroszy-Król              
Dr Beata Mączyńska                                        Dr  Beata Kowalska-Krochmal           Dr Urszula Nawrot  

Dr  Adam Junka                                                Dr. Elzbieta Piątkowska                      Mgr Danuta Smutnicka 

Mgr inż.  Anna Secewicz                                 Mgr inż.  Katarzyna Włodarczyk        Mgr Aleksander Zuchowski 

Mgr Katarzyna Knapczyk 

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej ul. Sielska 19a, 54-144 Wrocław;  

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM Wrocław, ul. Borowska 211a, 50-566 Wrocław; tel. 71 784 05 14, 784 05 10 

www.tmk.org.pl i www.biofilm2016.pl ;   

kontakt: M. Bartoszewicz 608 069 717, B. Mączyńska 608 099 651, B.Kowalska-Krochmal 607 156 427 
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