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IX Międzynarodowe Sympozjum Jena 2007 „Climate Change
and Tick−Borne Diseases”, Jena, 15−17 marzec, 2007
IX International Symposium Jena 2007 ”Climate Change and
Tick−Borne Diseases”, Jena, 15−17 March, 2007
W dniach 15–17 marca 2007 r., w Jenie (Niemcy), odbyło się IX międzynarodowe sympozjum,
w głównej mierze poświęcone wpływowi zmian klimatu na rozprzestrzenianie się chorób człowieka
przenoszonych przez kleszcze. W sympozjum tym
wzięło udział 210 naukowców z 25 krajów Europy
i USA. Bardzo interesujący program naukowy sympozjum obejmował 2 referaty plenarne, 4 referaty
nawiązujące do głównego tematu sympozjum „Climate change and tick−borne diseases” oraz 42 referaty pogrupowane w 8 sekcjach dotyczących epidemiologii i ekologii, patologii, profilaktyki, kliniki,
szczepień ochronnych i leczenia głównych chorób
odkleszczowych występujących w całej Europie:
kleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu
(TBE), boreliozy z Lyme, babeszjozy, anaplazmozy
oraz innych chorób wywoływanych przez bakterie
z rzędu Rickettsiales. W sesji plakatowej przedstawiono bardzo ciekawe wyniki 59 prac nawiązujących do problematyki sympozjum.
Z Polski brało udział w tym sympozjum 10 naukowców, reprezentujących 4 ośrodki naukowe,
głównie akademickie: Klinikę Chorób Zakaźnych
i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku, Katedrę Medycyny Tropikalnej i Parazytologii
Akademii Medycznej w Gdańsku, Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Morfologii
Zwierząt Uniwersytetu Poznańskiego, Zakład Genetyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Zakład Parazytologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był to bar-

dzo aktywny udział naszych naukowców w tym
sympozjum, wyrażony, m.in., w przewodniczeniu
jednej sesji, przedstawieniu 3 referatów oraz 11 plakatów. Materiały naukowe z tego sympozjum,
w tym wszystkie wygłoszone referaty, zostaną opublikowane w najbliższym numerze International Journal of Medical Microbiology (IJMM).
Zwracał powszechną uwagę uczestników bardzo
wysoki poziom naukowy, zwłaszcza udział młodych naukowców (doktorantów, studentów) i ich
ogromne zaangażowanie w dyskusji nad prezentowanymi materiałami, oraz niezwykle sprawna organizacja i wyjątkowa gościnność gospodarzy sympozjum. Organizatorzy sympozjum: Jochen Suss, Olaf
Kahl, Peter Kimming, Christine Klaus, Wolfram
Dorn, Rainer Oehme i Peter Wutzler dziękując
wszystkim uczestnikom spotkania za owocne obrady, interesujące i inspirujące prezentacje oraz obiecujące wyniki badań przedstawione w sesji plakatowej, gorąco zaprosili wszystkich zainteresowanych
do udziału w następnym Sympozjum (Jena X), które
będzie organizowane za 2 lata (w 2009 r.), również
w marcu, w tym samym uroczym Uniwersytecie im.
Friedricha Schillera w Jenie, w wyjątkowo pięknej
o tej porze roku Turyngii.
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