ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 1. 10. 2013 v SZÚ

Přítomni: dr. P. Křížová, doc. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. J.
Částková, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková,
dr. V. Němeček. dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková.
Na slavnostním začátku dnešní schůze, které se zúčastnili všichni členové výboru, byl
vědeckým sekretářem SEM předán předsedkyni MUDr. Pavle Křížové, CSc. diplom Čestného
člena naší Společnosti. Výbor tuto poctu projednal na schůzi dne 4.6., předsednictvo České
Lékařské Společnosti J. E. Purkyně návrh odsouhlasilo na svém jednání 4. 9. 2013. Záležitost
se podařilo utajit před naší předsedkyní, takže byla mile překvapena. Celý výbor jí srdečně
k tomuto vyznamenání blahopřeje !
1) Pracovní skupina pro koncepční otázky v mikrobiologii (PSKOLM)
Dne 1.10.2013 proběhlo ve Státním zdravotním ústavu jednání PSKOLM, kde byly
zastoupeny obě odborné společnosti (SEM, SLM). Jednalo se o problematice podmínek
proplácení výkonů pojišťovnou mikrobiologickým laboratořím ve zvýšené sazbě na základě
frekvence vykazovaných kódů jednotlivými laboratořemi. V ostatních oborech komplementu
je frekvence vykazovaných kódů přímo úměrná důležitosti vyšetření. V mikrobiologii tyto
premisy zásadně neplatí. Členové všech odborností již své návrhy předložili, kromě
mikrobiologů, kteří požádali dopisem schváleným SEM i SLM o časovou výjimku z důvodů
komplikovaného zapracování zadání do reality mikrobiologických vyšetření a sazebníku
v odbornosti 802, které se vymykají kategoriím sledovaným VZP. Návrh za lékařskou
mikrobiologii (SEM i SLM) bude podán v podobě přehledné tabulky základních
mikrobiologických vyšetření odebíraných materiálů a k nim vztažených kódů přímé i nepřímé
diagnostiky v odbornosti 802. Návrh bude respektovat jak spádovou problematiku příslušných
laboratoří podle toho zda se jedná o ambulantní nebo nemocniční pacienty, tak problematiku
specializovaných vyšetření prováděných v rámci NRL nebo jiných specializovaných
laboratoří.
2) Hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta přijal pozvání výboru účastnit se
zářijového jednání výboru SEM. Následně dle dohody poskytla předsedkyně SEM e-mailem
některé podklady a materiály pro další jednání, například: kopie dopisů ohledně platů lékařů
v HS, které SEM v minulosti posílal na příslušné instituce; podněty k financování činnosti
NRL, které nefinancují pojišťovny, leč jsou nezbytné pro národní surveillance a hlášení do
ECDC; podněty o postgraduálním vzdělávání, koncepci oboru epidemiologie.
3) Předsedkyně SEM obdržela z kanceláře prezidenta republiky potvrzení o doručení návrhu
na udělení státního vyznamenání doc. Slonimovi (viz bod 10) minulého zápisu).
4) 24. ECCMID 2014 – Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčního lékařství se
bude příští rok konat v Barceloně ve dnech 10.–13. května 2014. Časový limit pro zaslání
abstraktů je 10. prosinec 2013, deadline pro včasnou registraci je 30. leden 2014. Podrobné
informace jsou na webových stránkách kongresu: www.escmid.org/eccmid2014 . SEM
uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší Společnosti – kteří budou prvním
autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno včas požádat předsedkyni SEM a přiložit
vyplněnou přihlášku na ECCMID, abstrakt a potvrzení o jeho přijetí.
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5) Tradiční mezioborový seminář TŘEBOŇ 2014 se bude konat v lázních Aurora 6. - 8.
ledna 2014. Dle sdělení MUDr. Žampachové předsedkyni SEM se nakonec našli i
dobrovolníci, kteří připraví program. Témata by měla být:
 Streptokokové infekce měkkých tkání (garant E. Bébrová)
 Infekce HIV (garant H. Rozsypal)
 Léčba STD (garant V. Jindrák)
Podrobnější informace jsou na webových stránkách: www.volny.cz/zampach/trebon/
Výbor SEM děkuje organizátorům TŘEBONĚ 2014 a garantům odborných témat za udržení
tradice tohoto úspěšného mezioborového semináře.
6) Plán odborných akcí na rok 2014
a) celostátní akce
*) mezioborový seminář TŘEBOŇ 2014, 6.-8.1. 2014 - viz předchozí bod hlavní organizátor: MUDr. Pavel Žampach
*) Tomáškovy dny mladých mikrobiologů - Brno
hlavní organizátor: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
*) Pečenkovy epidemiologické dny 2014 - Luhačovice, 16. - 18.9. 2014
hlavní organizátor: MUDr. Hana Tkadlecová
*) Mezikrajský seminář epidemiologů - Praha, 13.- 15.5.2014
Hlavní organizátor: MUDr. Zdenka Jágrová
b) úterní odpolední semináře LD - náplň jednotlivých seminářů bude upřesněna
e-mailovou diskuzí členů výboru SEM a projednána se SIL ČLS do konce října 2013.
7) Reakce na antivakcinační aktivity - viz bod 7) zápisu minulé schůze. Předsedkyně SEM
připraví jménem výboru stručnou odpověď šéfredaktorce portálu: Výbor SEM nebude
odpovídat na veřejném portálu. Pokud dr. Eleková chce diskutovat s výborem SEM, nechť tak
učiní prostřednictvím svých článků v odborných časopisech či prezentací na odborných
konferencích.
8) Cena prof. Karla Rašky za publikaci 2012 – po zářijovém výboru SEM proběhlo
hodnocení komisí SEM, je připravován diplom pro vítěze, který bude předán na KMINE
2013. Zápis bude po předání ceny uveřejněn na webu SEM.
9) MUDr. Eva Žampachová, náš zástupce v Radě pro akreditaci klinických laboratoří při
ČLS JEP (RAKL), ukončila činnost. Výbor SEM jednohlasně souhlasí s nominací členky
výboru dr. Mackové. Nominace bude odeslána předsedovi RAKL prof. Paličkovi – zajistí
předsedkyně SEM.
10) Různé:
dr. Macková: dne 1.10. se účastní jednání Českého institutu pro akreditaci, kde se bude
jednat o implementaci aktualizované normy pro zdravotnické laboratoře.
11) Dnešní seminář v LD - říjen: 1.10.
Infekce u uživatelů drog
pořádají SEM a SIL; koor.: dr. Hobstová, dr. Trmal
Na slavnostním úvodu předá předsedkyně SEM dr. Křížová Diplom a medaili ČLS JEP
MUDr. Marii Brůčkové, CSc. a Diplom Čestného člena SEM MUDr. Jitce Částkové, CSc.
12) Listopadový seminář v LD: 5.11.
Infekce vyvolané mykobakteriemi
SIL, SEM; koor.: dr. Holčíková, dr. Zemanová
Certifikáty zajistí sekretářka SEM, k získání kreditů je nutno, aby koordinátorky co nejdříve
předložily program semináře – termín vždy nejméně měsíc před seminářem.
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13) Příští schůze výboru SEM se bude konat 5.11.2013 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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