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

 
Zápis ze schůze nově zvoleného výboru konané 1.3. 2011 v SZÚ 

 
Přítomni: dr. Křížová, dr. Petráš, dr. Částková, dr. Fajfrlík, dr. Havlíčková, doc. Jelínková, 
dr. Kynčl, doc. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Vlčková, prof. Votava; 
Omluveni: doc. Beneš, prof. Beran, dr. Němeček. 
 
1) Dosavadní předsedkyně dr. Křížová přivítala novou členku výboru dr. Martinu 
Havlíčkovou z OML SZÚ. Druhý nově zvolený člen doc. Jiří Beneš z Infekční kliniky 3.LF 
UK a FN Bulovka se omluvil pro pedagogické povinnosti. Dr. Křížová připravuje zprávu 
výboru za funkční období 2007 – 2010 pro sekretariát ČLS JEP. Požádala předsedkyni 
volební komise dr. Vlčkovou, aby řídila volbu funkcionářů nového výboru.    
 
2) Volba nového výboru. Do revizní komise získali nejvíce hlasů: dr. Kynčl (předseda RK), 
dr. Vlčková a dr. Havlíčková. Výbor hlasoval o členech veřejně a najednou, komise byla 
zvolena jednomyslně. Členové revizní komise se dalšího hlasování neúčastnili. Tajným 
hlasováním osmi členů byl volen nový předseda SEM. Celkem 7 hlasů dostala dr. Křížová, 
jeden hlas doc. Pazdiora. Staronovou  předsedkyní  byla zvolena dr. Pavla Křížová.  
Tajným hlasováním byl volen místopřeseda. V prvním kole dostali po dvou hlasech prof. 
Beran, doc. Pazdiora a dr. Petráš, jeden hlas prof. Votava a dr. Trmal. Dr. Petráš se 
kandidatury vzdal, do 2. kola postoupili prof. Beran a doc. Pazdiora. Tajným hlasováním byl 
5 hlasy proti dvěma zvolen místopředsedou SEM doc. Petr Pazdiora. 
Vědecký sekretář byl zvolen veřejným hlasováním. Celkem 7 hlasů bylo pro dr. Petráše, 
jeden  pro dr. Fajfrlíka. Staronovým vědeckým sekretářem se stal dr. Petr Petráš. 
Pokladník byl zvolen veřejným hlasováním. Celkem 7 hlasů bylo pro dr. Částkovou, jeden h 
pro dr. Němečka. Staronovým pokladníkem  se stala dr. Jitka Částková. 
Dr. Křížová poděkovala jménem svým i jménem ostatních zvolených funkcionářů za důvěru.   
 
3) Nový člen SEM – o přijetí do naší Společnosti požádala Monika Heroldová z Odboru 
mikrobiologických laboratoří SZÚ. Výbor SEM  schválil přijetí jednomyslně.         
 
4) Hlavní odbornou akcí naší Společnosti je letos Kongres KMIN 2011, který se bude konat 
v Plzni, ve dnech 21. – 23.9.2011. Prezidentem kongresu a předsedou vědeckého výboru je dr. 
Karel Fajfrlík. Místopředsedy vědeckého výboru budou zástupci z obou spolupořádajících 
Společností, doc. Marie Staňková a prof. Milan Kolář. Dalšími členy vědeckého výboru byli 
zvoleni: dr. P. Křížová, doc. P. Pazdiora, prof. M. Votava a dr. P. Petráš.  
Dr. Karel Fajfrlík je i předsedou organizačního výboru, jeho dalšími členy bude doc. P. 
Pazdiora, doc. D. Sedláček, dr. T. Bergerová a paní Martina Ludvíková. 
Záštitu nad kongresem převzali ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň a doc. Boris 
Kreuzberg, děkan Lékařské fakulty UK v Plzni. 
Odborná témata kongresu: 
1. HIV/AIDS a ostatní sexuálně přenosná onemocnění 
2. Infekce v dětském věku 
3. Tuberkulóza 
4. Rezistence na antibiotika, antivirotika, antiomykotika a antiparazitika 
5. Přírodní ohniskové nákazy 
6. Gastrointestinální infekce 
7. Varia 
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Uzávěrka  zaslání abstraktů je 31.5.2011. Rozhodnutí a definitivní formě příspěvku přísluší 
vědeckému výboru kongresu. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách  : 
www.kmin2011.cz. Na webu jsou rovněž kontaktní adresy a další potřebné informace, včetně 
výše registračních poplatků a on-line přihlášky k účasti.    
   
5) Předsedkyně Společnosti zaslala na MZ ČR, vrchní ředitelce MUDr. Šedivé, aktualizaci 
Koncepce a priority epidemiologie. Návrh byl vyvěšen i na webových stránkách SEM.  
Podle informací dr. Trmala poslalo MZ ČR aktualizaci k dalšímu připomínkovému řízení na 
adresy krajských epidemiologů.    
         
6) Předsedkyně Společnosti zaslala IPVZ vyjádření výboru k návrhu na doplnění prezenční 
formy výuky průřezových kurzů CK o e-learningovou podobu prezenčních kurzů.   
 
7) Pro časovou tíseň řešila dr. Křížová hromadnou e-mailovou diskuzí žádost sekretariátu 
ČLS JEP k připomínkám návrhu novely nařízení vlády č. 184/2009 Sb. o stanovení výše 
úhrad za atestační zkoušky. Naprosto jednomyslně byl členy výboru vyjádřen názor, že první 
termín zkoušky by neměl být zpoplatněn. Dr. Křížová odešle naše stanovisko v požadovaném 
termínu (3.3.) na sekretariát ČLS.        
 
8) Na webových stránkách Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP (www.svl.cz) 
je mezi doporučenými postupy uvedena i „Racionální antibiotická terapie respiračních a 
kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře“. Výbor Společnosti se pozastavil 
nad tím, že mezi oponenty je uvedena dr. Věra Toršová za naši Společnost. Dr. Toršová 
nebyla Společností delegována a výbor o této aktivitě ani nevěděl. Předsedkyně SEM pošle 
informaci hlavnímu koordinátorovi uvedeného doporučeného postupu MUDr. Igoru 
Karenovi. 
 
9) Výbor ČLS poslal svým organizačním složkám žádost o vyjádření k návrhu novely Stanov 
ČLS JEP, který by měl být předložen na mimořádném Sjezdu delegátů. Předsedkyně rozešle 
Stanovy s navrhovanými změnami členům výboru k e-mailové diskuzi. Termín odeslání 
připomínek sekretariátu ČLS je 31.3.2011. 
 
10) MUDr. Jindřich Kotrba, vedoucí sekce cenové a úhradové regulace SÚKL, zaslal 
výboru SEM seznam navrhovaných změn v referenčních skupinách dle vyhlášky MZ č. 
384/2007 Sb. Za SEM se účastní jednání tohoto připomínkového řízení již dříve delegovaná 
dr. Urbášková.    
 
11) Sekretariát ESCMID poslal seznam svých akcí v letošním roce. Z nich upozorňujeme na 
konferenci ESCMID : „The Impact of Vaccines on Public Health“,  která se koná 1.-3.4. 
2011 v Praze. Dr. Křížová byla požádána o přednášku „International epidemiology of  
meningococcal disease and the unmet need for vaccines“.  
 
12) Výbor SEM považuje Nařízení vlády ČR ze dne 23.února 2011 o platových poměrech 
lékařů za velmi nešťastné řešení aktuální situace ve zdravotnictví. Tímto rozhodnutím dochází 
k zásadní disproporci platových tarifů ve zdravotnických zařízeních ústavní péče a v jiných 
zdravotnických i nezdravotnických zařízeních. V rámci oboru epidemiologie a mikrobiologie 
jde kupř. o pozice (klinického) mikrobiologa a (ústavního) epidemiologa. Přijatý přístup ve 
svém důsledku povede k personální devastaci pracovišť neústavní péče, neboť do nich 
nebudou nastupovat lékaři po promoci a navíc lze očekávat odliv kvalitních kvalifikovaných 
pracovníků.  
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13) Dnešní březnový seminář v LD:  1.3. v 13.30, téma „Lymeská borrelióza“ (pořádá SIL), 
koordinuje primář MUDr. Pavel Dlouhý.  Jak bylo již uvedeno a nahlášeno na ČLS JEP, 
certifikáty zajišťuje SIL.    
 
14) Dubnový seminář v LD :  5.4. v 13.30, téma „Parazitologie – parazitární neuroinfekce“ 
(pořádá SEM), koordinátor RNDr. Petr Kodym. Certifikáty zajišťuje SEM - paní Heroldová.  
 
15) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne  5. dubna 2011 v 10.30.  
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 


