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ČESKÁ LÉKA ŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 
Zápis ze schůze výboru konané 5. 6. 2012  v SZÚ 

 
Přítomni: dr. Petráš, prof. Beneš, prof. Beran, dr. Fajfrlík, doc. Jelínková, dr. Kynčl, dr. 
Trmal, dr.Vlčková;   
Omluveni: dr. Částková,  dr. Havlíčková, dr. Křížová, dr. Němeček, doc. Pazdiora, prof. 
Votava; 
Host: dr. Prattingerová. 
Schůzi vedl dr. Petráš, předsedkyně SEM byla na služební zahraniční cestě. 
                       
1) Hlavní organizátor letošních 25. Pečenkových epidemiologických dnů (PED 2012), 
dr. Prattingerová, informovala o stavu příprav letošní hlavní akce SEM. Na adrese: 
http://www.pecenkovydny.cz/ byly spuštěny webové stránky PED 2012, kde jsou veškeré 
podrobnosti, včetně on-line přihlášky.    
Došlá abstrakta zasílá dr. Prattingerová koordinátorům jednotlivých témat. Uzávěrka 
přihlášek s aktivní účastí byla prodloužena do 25. června. Po tomto datu vyzve dr. 
Prattingerová koordinátory k přípravě definitivního programu, k určení přednášek a 
posterových sdělení.        
 
2)  Konečná verze koncepce oboru EPIDEMIOLOGIE  je umístěna na webových stránkách 
SEM  http://www.sem-cls.cz/dokumenty/Koncepce.pdf  a byla též publikována ve Věstníku 
MZ ČR 2012; částka 3, str. 6; vydáno 27. 4. 2012.     
 
3) Dr. Petráš přečetl odpověď MZ na dopis SEM ministrovi zdravotnictví ve věci 
platových poměrů lékařů mikrobiologů a epidemiologů pracujících v jiných zdravotnických 
zařízeních, než jsou nemocnice. Výbor vzal odpověď na vědomí.         
 
4) Sekretariát ČLS JEP zaslal SEM k informaci materiál „Kultivace seznamu zdravotních 
výkonů“, který byl připraven pracovní skupinou (koordinátoři z oslovených odborných 
společností ČLS). Materiál je před dokončením a odevzdáním. 
 
5) Ředitelka sekretariátu ČLS JEP informovala, že na schůzi předsednictva bylo v tajném 
hlasování rozhodnuto, že nejvyšší ocenění ČLS, Cenu J. E. Purkyně, obdrží prof. MUDr. 
Vladimír Beneš st., Dr.Sc. Slavnostního předání Ceny J.E.Purkyně se za SEM na zámku v 
Libochovicích dne 12.6. zúčastní doc. Jarmila Jelínková. 
 
6) Na návrh SEM uděluje ČLS paní doktorce Evě Aldové, v souvislosti s blížícím se 
významným výročím narození,  Zlatou pamětné medaili Jana Evangelisty Purkyně. Toto 
vysoké ocenění ji bude předáno na dnešním semináři SEM a SIL v Lékařském domě, 
věnovaném Enterohemoragické E. coli (EHEC). 
 
7) V Karolinu se 6. 6. 2012 koná oslava 150. výročí založení Spolku českých lékařů. 
Slavností akce se zúčastní předsedkyně SEM dr. Křížová. 
 
8) Po projednání v obou výborech SLM a SEM byl prof. Kouteckému do publikace 
významných osobností - reprezentantů české mediciny samostatné ČR - navržen prof. 
Miroslav Votava. 
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9) Výbor odsouhlasil podporu SEM Evropskému kongresu pro klinickou virologii 
(ESCV), který se bude konat 27.9 - 1.10. 2014 v Praze. Primářku dr. Štěpánovou, členku 
výboru ESCV, bude informovat dr. Petráš. 
 
10) Výboru SEM byl zaslán návrh Doporučeného postupu diagnostiky a léčby kolitidy  
vyvolané Clostridium difficile, autorů J. Beneš, P. Husa, O. Nyč. Výbor souhlasí a aktivitu 
velice oceňuje. K návrhu měli pouze drobné připomínky dr. Trmal a doc. Pazdiora. 
 
11) Vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP, paní Menclová zaslala přehled hospodaření 
SEM za rok 2011. Bohužel, bilance je záporná, především díky nákladům na časopis EMI. 
 
12) Předseda ČLS, prof. Blahoš, informuje, že od 1.10.2012 přebírá všechny grafické, tiskové 
a distribuční aktivity, týkající se produkce časopisů jednotlivých společností ČLS, akciová 
společnost Mladá fronta. Dr. Křížová se zúčastní schůze šéfredaktorů dne 20.6.    
 
13) Výboru SEM byl zaslán zápis z jednání výboru SIL s výsledky voleb na nové volebního 
období. 
Na jednání byli jednohlasně odsouhlaseni: 
předsedkyně : doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. 
místopředseda: MUDr. Petr Kümpel 
vědecký sekretář: MUDr. Jan Galský, Ph.D. 
pokladník: MUDr. Olga Džupová, Ph.D. 
Výbor SEM prostřednictvím prof. Beneše blahopřeje všem zvoleným a těší se na další 
spolupráci obou Společností.  
Výbor SEM blahopřeje i členu výboru SIL dr.Rožnovskému k habilitaci. 
               
14) Na výbor SEM se obrátil předseda České společnosti klinické biochemie, prof. Zima, 
s žádostí o podporu laboratorního Registru raritních vyšetření, který od ledna 2012 
funguje na webové stránce http://www.registr-raritních-vyšetření.cz.  
Na webových stránkách Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ je na adrese 
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/mikrobialni_agens_web.pdf  seznam pracovišť, 
která provádějí v ČR specializovaná mikrobiologická vyšetření a identifikaci infekčních 
agens, včetně kontaktů. Tento seznam je každý rok aktualizován a je prezentován v časopise 
Zprávy CEM (SZÚ, Praha), naposledy v loňském říjnovém čísle na stranách 368–374. 
Dr. Křížová bude informovat prof. Zimu s návrhem zařazení přímého odskoku ze stránek 
Registru České společnosti klinické biochemie na tento seznam. 
 
15) Výbor SEM vyhlašuje Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech 
v roce 2011. Oznámení bude vyvěšeno na webu SEM, zajistí prof. Beran. Členové SEM 
podají návrhy na mailovou adresu sem@szu.cz do 15. srpna. Po zasedání výboru dne 4.9. 
bude jmenována hodnotící komise, která vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům 
předán na 25. Pečenkových epidemiologických dnech, v září 2012 v Harrachově. Zápis 
z jednání komise bude uveřejněn na webových stranách SEM.   
 
16) Různé: 
Dr. Kyn čl seznámil členy výboru s přístupem k očkování proti chřipce v některých 
zdravotnických zařízeních v zahraničí, neboť se zejména v USA a v Německu zvyšuje počet 
nemocnic, které nařizují svým pracovníkům povinné očkování proti chřipce, a to s cílem 
zajistit vyšší bezpečnost pacientů. Ti pracovníci, kteří očkování odmítnou, v těchto zařízeních 
musí v době chřipkové epidemie používat při kontaktu s pacienty ústenku. 
Z návazné diskuse vyplynulo, že podobné direktivní nařízení by v ČR v současnosti mohlo 
být kontraproduktivní. Chřipka i očkování proti chřipce jsou v našich podmínkách relativně 
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kontroverzní témata, též v souvislosti s nevhodnou komunikační kampaní v průběhu 
pandemie a vzhledem k loňským problémům s vakcínou u jednoho výrobce. Bylo doporučeno 
soustředit se především na edukaci zdravotnických pracovníků o důsledcích chřipky a 
významu očkování pro zdravotníky i pro rizikové pacienty a tímto je přesvědčit aby se nechali 
očkovat. Důležitou cílovou skupinou by měly být zdravotní sestry, které jsou ve větším 
kontaktu s pacienty. Další skupinou pro edukaci jsou lékaři – specialisté, kteří by měli aktivně 
doporučovat očkování proti chřipce svým pacientům. 
Doc. Jelínková upozornila na příští 23. ECCMID, který se koná 27. - 30. 4. 2013 v Berlíně. 
Webové stránky jsou na adrese: www.escmid.org/eccmid2013, uzávěrka zasílání abstraktů je 
28. 11. 2012.  
Prof. Beneš připomněl úspěšný 14. ECCMID v Praze v roce 2004, jehož prezidentkou byla 
právě doc. Jelínková, poprvé jako žena v čele organizačního výboru. Praha by se měla opět 
ucházet o organizaci této prestižní celoevropské akce. 
Prof. Beran zmínil další možnost významné akce v Praze: uspořádání Světového 
infektologického kongresu (ICID International Congress on Infectious Diseases), pod záštitou 
Mezinárodní společnosti infekčního lékařství (ISID, International Society for Infectious 
Diseases). I tato aktivita má precedens, v roce 1994 se konal v Praze 6. ICID. Předsedou 
organizačního výboru byl prof. Havlík.  
                 
17) Dnešní seminář v LD:  5.6. ve 13:30, téma „Enterohemoragická E. coli (EHEC)“  
organizují SEM + SIL, koordinují: dr. Petráš, dr. Ambrožová. Certifikáty zajišťuje pí 
Heroldová. 
Při slavnostním zahájení předá vědecký tajemník SEM dr. Petráš v zastoupení předsedkyně 
Zlatou pamětní medaili ČLS paní doktorce Evě Aldové (viz bod 6 tohoto zápisu).  
Hlavní přednáškou bude prezentace „Enterohemoragické E. coli, jako původci lidských 
onemocnění v Německu“, kterou přednese přední odborník v této problematice doc. Martina 
Bielaszewská z Ústavu hygieny a Národní konzultační laboratoře pro hemolyticko-uremický 
syndrom, Univerzity v Münsteru.  
  
18) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ po prázdninách, dne 4.9.2012  v 10.30.  
Úterní seminář SEM v Lékařském domě se v září nekoná, vzhledem k Pečenkovým 
epidemiologickým dnům. Následující seminář bude 2. října na téma „Očkování“, 
koordinátorem je dr. Částková.  
  
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.      
vědecký sekretář SEM ČLS JEP  
 
 


