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INFORMACJE Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
Od ostatniej informacji o działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, zamieszczonej w zeszytach nr 3
z 2020 r. kwartalników Advancements of Microbiology – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, ZG PTM zajmował
się następującymi sprawami:
1. PTM objął Honorowym Patronatem Konferencję Mikrobiologiczną organizowaną on-line, w ramach Ogólnopolskich Spotkań
Mikrobiologów i Epidemiologów, w dniu 30 września 2020 r. Kierownik Naukowy: Pani prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć.
Organizator: firma MediCare; http://medicare.waw.pl/konferencje/.
2. FEMS powiększył ofertę wydawanych czasopism
Oprócz:

https://academic.oup.com/fems-journals
Rozpoczęto wydawanie czasopism:

oraz

https://academic.oup.com/femsmicrobes

https://academic.oup.com/microlife
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3. Z inicjatywy FEMS 17 września 2020 r. miało miejsce wydarzenie: International Microorganism Day. Zapraszaliśmy do uczestniczenia on-line w obchodach tego Międzynarodowego Mikrobiologicznego Święta. Przez cały dzień – live streaming – można
było śledzić na bezpośredniej stronie wydarzenia, jak i na kontach Twitter, Facebook i YouTube.
4. Sekretarz i Prezes PTM zostali poproszeni o zorganizowanie wydania specjalnego zeszytu prestiżowego czasopisma: International
Journal of Molecular Scieneces pt: „Multi-Drug Resistant Bacteria – A Global Problem”. Zapraszamy potencjalnych autorów
do zgłoszenia prac doświadczalnych lub przeglądowych – do 31 marca 2021 r. Informacja na temat zeszytu znajduje się pod
adresem:
https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/multi_drug_resistant_bacteria

5. PTM udzielił poparcia Polskiemu Towarzystwu Studentów Farmacji, największej w Polsce organizacji zrzeszającej studentów farmacji, w przeprowadzeniu ogólnopolskiej akcji „Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty”, która odbyła się w dniach
2.11 – 8.11.2020. Pani dr Agnieszka Sulikowska (członek OT PTM w Warszawie) przeprowadziła webinar skierowany do dorosłych
odbiorców, który skupiał się na zagadnieniach związanych z antybiotykoterapią.
6. W dniu 30.10.2020 r. podjęto Uchwałę 22–2020 dotycząca przedłużenia zatrudnienia Pani sekretarki ZG PTM do 31.10.2021 r.,
Uchwałę 24-2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pani księgowej PTM do 31.12.2021 r. oraz uchwałę nr 23-2020 dotyczącą
przyjęcia dwóch nowych członków zwyczajnych PTM.
7. W dniu 10.11.2020 r. podjęto Uchwalę 25-2020 w sprawie objęcia patronatem konferencji on-line „II Ogólnopolskie Spotkanie
Mikrobiologów i Epidemiologów” organizowanej w dniu 30.11.2020 r. przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Mikrobiologia Lekarska Panią prof. dr hab. Ewę Augustynowicz-Kopeć. https://www.webinar-med.pl/osme/#program
8. Pani dr Agnieszka Sulikowska została przedstawicielem PTM do zespołu, który przygotuje opinię w sprawie uznania elementów
programu specjalizacji i skrócenia okresu szkolenia lekarzom odbywającym specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
9. Prowadzimy rozmowy z Panem Dawidem Ceculą dyrektorem firmy Exeley Co, wydającym czasopisma PTM on-line, w sprawie
przedłużenia umowy wydawniczej obejmującej Polish Journal of Microbiology, na lata 2021 i 2022.
10. Rozważana jest kwestia udziału PTM w opłacaniu składki rocznej uczestnictwa Polski (czyli uczestnictwa kraju a nie konkretnego towarzystwa naukowego w European Union of Medical Specialists, Section of Medical Microbiology (https://uems-smm.
eu/uems-smm/).
11. Przypominamy o konieczności opłacenia składki członkowskiej w PTM za 2020 r.
12. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i roku 2021 dziękujemy wszystkim członkom PTM za współpracę w minionym
okresie oraz życzymy dużo zdrowia, pomyślności, sukcesów oraz rychłego zakończenia pandemii COVID-19, co umożliwi nam
spotkanie na XXIX Zjeździe PTM.
Warszawa, 07.12.2020 r.
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CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTM
Członek Wspierający PTM – Złoty
od 27.03.2017 r.

HCS Europe – Hygiene & Cleaning Solutions
ul. Warszawska 9a, 32-086 Węgrzce k. Krakowa
tel. (12) 414 00 60, 506 184 673, fax (12) 414 00 66
www.hcseurope.pl
Firma projektuje profesjonalne systemy utrzymania czystości i higieny dla klientów o szczególnych
wymaganiach higienicznych, m.in. kompleksowe systemy mycia, dezynfekcji, osuszania rąk dla pracowników
służby zdrowia, preparaty do dezynfekcji powierzchni dla służby zdrowia, systemy sterylizacji narzędzi.

Członek Wspierający PTM – Srebrny
od 12.09.2017 r.

Firma Ecolab Sp. z o.o. zapewnia: najlepszą ochronę środowiska pracy przed patogenami powodującymi
zakażenia podczas leczenia pacjentów, bezpieczeństwo i wygodę personelu, funkcjonalność posiadanego sprzętu
i urządzeń. Firma jest partnerem dla przemysłów farmaceutycznego, biotechnologicznego i kosmetycznego.

Członek Wspierający PTM – Zwyczajny
od 12.09.2017 r.

Merck Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Merck KGaA z siedzibą w Darmstadt, Niemcy i dostarcza
na rynek polski od roku 1992 wysokiej jakości produkty farmaceutyczne i chemiczne,
w tym podłoża mikrobiologiczne

Członek Wspierający PTM – Zwyczajny
od 06.06.2019 r.

BART Spółka z o.o. Sp. K
ul. Norwida 4, 05-250 Słupno
NIP: 1180741884, KRS: 0000573068
https://bart.pl/, email: info@bart.pl
Firma BART jest producentem i dystrybutorem surowców oraz dodatków
dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Specjalizujemy się w probiotykach
oraz surowcach uzyskiwanych metodami biotechnologicznymi.
Współpracujemy z renomowanymi producentami: Probiotical, Gnosis, Lesaffre
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