ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 5. 2. 2019
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík,
dr. M. Havlíčková, dr. K. Fabiánová, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: dr. V. Jindrák, dr. B. Macková, prof. P. Pazdiora,
1) Nové členství v SEM – o členství požádaly: RNDr. Jana Fleischmannová, Ph.D. (*1980),
Nemocnice Strakonice, a.s.; MUDr. Natálie Mészárosová (*1967), NL-BioLAB s.r.o., Praha a Mgr.
Nela Konečná (*1994), Privátní mikrobiologická laboratoř, Hradec Králové.
Členové výboru SEM schválili přihlášky jednomyslně.
2) Dne 22. 1. 2019 proběhly volby nového předsednictva a revizní komise ČLS JEP. Zástupkyní
SEM na volebním sjezdu byla předsedkyně SEM dr. Křížová. Předsedou ČLS JEP byl opětovně
zvolen prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. Složení nového předsednictva a revizní komise
ČLS JEP je na webových stránkách (http://www.cls.cz/aktualne/vysledky-voleb-v-cls-jep-1264).
Výbor SEM gratuluje a těší se na spolupráci.
3) V roce 2019 slaví Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii 70 let od svého založení.
V květnu 1949 byla z iniciativy prof. Karla Rašky založena Čs. společnost mikrobiologická při Spolku
československých lékařů Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 1951 působila pod názvem Sekce
hygieniků, mikrobiologů a epidemiologů a po vyčlenění hygieniků v roce 1955 nesla název Společnost
mikrobiologů a epidemiologů. V roce 1969 byl název změněn na současný: Společnost pro
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Od roku 2003 je součástí SEM samostatná sekce lékařské
parazitologie. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii pořádá každoročně řadu odborných
celostátních akcí a semináře v Lékařském domě. Program těchto akcí je na webových stránkách SEM
(http://www.sem-cls.cz/odborne-akce). Odborným časopisem SEM je Epidemiologie, mikrobiologie,
imunologie, který získal od roku 2012 Impact Factor. Plné texty článků publikovaných v časopise jsou
po bezplatné registraci přístupné na webových stránkách časopisu
(https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie).
4) V roce 2019 si připomeneme 110 let od narození prof. Karla Rašky (17.11.1909). Profesor Raška
patří mezi nejvýznamnější představitele světového lékařství minulého století. Ve světě je znám
především jako autor programu vymýcení pravých neštovic. Jako ředitel Divize nakažlivých nemocí
Světové zdravotnické organizace (WHO) vypracoval novou koncepci programu vymýcení tohoto
vysoce nakažlivého onemocnění s vysokou smrtností, která umožnila úspěšné dokončení eradikace
této nemoci během 10 let. Další, zcela zásadní zásluhou profesora Rašky bylo vypracování metody
tzv. epidemiologické bdělosti (surveillance), která byla přijata Světovým zdravotnickým
shromážděním v roce 1968 jako základní metodický pilíř veřejného zdravotnictví.
K oběma těmto výročím chystá SEM prezentace do časopisů Epidemiologie, mikrobiologie,
imunologie i Zprávy CEM, vzpomínková přednáška byla na mezioborovém semináři v Třeboni,
další budou na setkání pracovníků CEM 9.4. a na konferenci KMINE na podzim v Olomouci.

5) Krajský úřad Ústeckého kraje oslovil předsedy a místopředsedy tří odborných společností ČLS JEP,
včetně SEM, a požádal o reakci na stížnosti odpíračů očkování dětí na postup praktických lékařů pro
děti a dorost. Členové výboru SEM připraví návrh odpovědi, kterou po schválení výborem odešle
předsedkyně SEM Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
6) Ve dnech 16. – 18. ledna se konal pod záštitou SEM, SLM a SIL 27. ročník mezioborového
semináře Třeboň ´19, kterého se aktivně zúčastnili z výboru SEM dr. Kynčl, dr. Macková, doc.
Jelínková, doc. Pazdiora, dr. Němeček a dr. Petráš. Na akci bylo přítomno přes 350 odborníků.
Seminář měl tradičně vysokou úroveň. Program byl zaměřen na hepatitidu C, HIV infekci,
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enterokoky, vakcinaci a nová a staronová antibiotika. Výbor SEM vyslovuje poděkování všem
organizátorům této odborné akce.
7) Mezikrajový seminář epidemiologů 2019 se koná 23. – 25. dubna 2019 v hotelu Port v Doxech.
Hlavním organizátorem je MUDr. Jana Prattingerová a KHS Libereckého kraje. Garanci poskytuje
SEM ČLS JEP a Státní zdravotní ústav.
8) Příští, 29. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, ECCMID 2019, se
bude konat v Amsterodamu ve dnech 13. – 16. dubna 2019. Stejně jako v předchozích letech, SEM
zpětně uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší Společnosti – kteří budou prvním
autorem přijatého abstraktu a přihlásí se v termínu registrace se zvýhodněnou cenou. O tuto platbu je
nutno požádat předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID, abstrakt a potvrzení o
jeho přijetí, doklad o úhradě registračního poplatku.
9) Různé
•
•

dr. Křížová vyzvala členy výboru SEM, aby do příští schůze připravili návrhy na ocenění
členů SEM v roce 2019;
dr. Petráš informoval o úmrtí MUDr. Svatavy Hausnerové, významné osobnosti v oboru
klinické mikrobiologie z Českých Budějovic.

10) Únorový seminář v Lékařském domě:
5.2. 2019
13:30
Exantémové infekce
SEM, SIL; koord.:

dr. M. Havlíčková, dr. R. Limberková,
dr. P. Širůček

11) Březnový seminář v Lékařském domě:

5.3.2019

13:30

Alimentární infekce
SEM, SIL; koord.: prof. P. Pazdiora, doc. R. Karpíšková,
dr. H. Ambrožová, dr. L. Vojtilová

12) Příští schůze výboru SEM se koná 5. 3. 2019 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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