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

 
Zápis ze schůze výboru konané 1. 11. 2016 

 
Přítomni: dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík,  
                  dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal; dr. J. Vlčková; 

             Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  
Omluveni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková.          
 
1) Dnešní jednání výboru SEM  vedl dr. Petráš, vědecký sekretář SEM, z důvodu nepřítomnosti 
předsedkyně SEM (služební zahraniční cesta) a místopředsedy SEM prof. Pazdiory (omluvil se 
z jednání výboru).  
 
2) Předání ocenění SEM za rok 2016. Prof. Jiřímu Beranovi byl předán diplom Ćestného členství 
naší Společnosti. Členové výboru svému kolegovi srdečně blahopřejí. (Z technických důvodů 
neproběhlo předání na PED v Olomouci.)  
 
3) O členství v naší Společnosti požádali: RNDr. Aneta Medonosová (* 1976) ze Synlabu czech s.r.o. 
a RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D. ze SZÚ. Výbor schválil obě přihlášky jednomyslně. 
 
4) Výbor SEM schválil plán celostátních odborných akcí na rok 2017, který bude poslán  na ČLS 
JEP a bude vyvěšen na webu SEM. 
 
5) Výbor SEM schválil plán seminářů v Lékařském domě v roce 2017 (první úterý v měsíci od 
13:30), který bude poslán výboru SIL, na ČLS JEP a bude vyvěšen na webech SEM i SIL. 
 
6) Kongres Klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 bude 
organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze. Výbor SEM připomínkuje zkušební verzi webu 
KMINE2017, WEB bude spuštěn během listopadu. Na příští schůzi SEM, který je zároveň 
organizačním výborem KMINE2017, budou definitivně určeny registrační poplatky. 
 
7) Dne 19.10.2016 proběhla první schůze nové NIKO, kde zástupcem SEM je dr. Částková. Dodnes 
není k dispozici zápis o jednání.  
 
8) Výbor SEM podpořil dopis výboru Vakcinologické společnosti ČLS JEP k podpoře očkování 
proti chřipce – předsedkyně SEM odeslala na ČLS  JEP. 
 
9)  Příští, 27. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, ECCMID 2017 se 
bude konat ve Vídni ve dnech 22. – 25. dubna 2017. Časový limit pro zaslání abstraktů je 30.11.2016, 
pro registraci se zvýhodněnou cenou  registračního poplatku  26.1.2017.  Podrobné informace jsou na 
webových stránkách kongresu: www.eccmid.org .  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 s potvrzením  jeho 
přijetí a doklad o úhradě registračního poplatku.   
 
10) Listopadový seminář v Lékařském domě: 
1.11 2016,    13:30. Exantematické infekce a možnosti jejich prevence 

SEM, SIL; koord.: prof. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Krbková 
 

11) Prosincový seminář v Lékařském domě: 
6.12. 2016,    13:30 Aktuality v mikrobiologii 

ČSSM, SEM; koord.: doc. Růžička 
 
12) Příští prosincová schůze výboru se koná 6.12. 2016 v 10:30 v SZÚ.  
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.    
vědecký sekretář SEM    


