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

 
Zápis ze schůze výboru konané 1.6. 2010 v SZÚ 

 
Přítomni: dr. Křížová, dr. Petráš, dr. Fajfrlík, doc. Jelínková, doc. Kříž,  
Omluveni: prof. Beran, dr. Částková, dr. Dlhý, dr. Kynčl, dr. Němeček; doc. Pazdiora, dr. 
Trmal, dr. Vlčková, prof. Votava. 
Host: části jednání se zúčastnila dr. Luňáčková, hlavní organizátor letošních 24. Pečenkových 
epidemiologických dnů. 
 
1) Dr. Luňáčková informovala o aktuálním stavu přípravy 24. Pečenkových 
epidemiologických dnů, které jsou plánovány na 15.–17. 9. 2010 v Českých Budějovicích.  
Na webu jsou přístupné stránky konference:  http://www.pecenkovydny.cz/.  Byla 
zprovozněna on-line přihláška. Nejzazší termín pro zaslání abstrakt, která se posílají pouze 
elektronicky na e-mailovou adresu: jitka.lunackova@khscb.cz, je 30.červen. Hlavní 
organizátorka požádala některé odborníky o hlavní přednášku k jednotlivým tématům. Dr. 
Petráš zjistil, kteří členové výboru počítají s aktivní účastí a nahlásil názvy přednášek dr. 
Luňáčkové.  
 
2) Cena prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2009. Z předložených 
návrhů komise vybere vítěznou publikaci  7. září. Cena bude autorům předána v průběhu     
24. Pečenkových epidemiologických dnů v Českých Budějovicích. Zápis z jednání komise 
bude uveřejněn na webových stranách SEM.  
 
3) U příležitosti 30. výročí WHO vyhlášení eradikace varioly byla dne 15. 5. slavnostně 
odhalena pamětní deska prof. Karlu Raškovi na jeho rodném domě ve Strašíně u Sušice. 
Akci, kterou pořádala SEM ve spolupráci s kanceláří WHO v ČR, zajišťoval doc. Pazdiora a 
starosta obce pan Helíšek. Akce se účastnili čestní hosté: prezident ČLS JEP prof. Blahoš, 
hejtmanka Plzeňského kraje doc. Emmerová, hlavní hygienik ČR dr. Vít, členové Raškovy  
rodiny, přímí účastníci boje s variolou, a další. Akce byla velice dobře připravena a výbor 
SEM vyslovuje pochvalu a poděkování svému členu doc. Pazdiorovi, panu starostovi 
Helíškovi i všem, kteří se na organizaci podíleli.    
K události vydal Obecní úřad Strašín výbornou publikaci „Šumava a strašínský rodák Karel 
Raška“. SEM odkoupila od Obecního úřadu Strašín 100 výtisků za celkovou 5000.- Kč.  Se 
starostou bylo dohodnuto odkoupení dalších 100 kusů. Publikace bude přidána k odborným 
materiálům, které dostanou všichni účastníci Pečenkových dnů 2010.       
O průběhu akce napsala dr. Šrámová článek, který bude po dohodě šéfredaktorů, publikován 
souběžně v časopisech Zprávy EM, EMI  a Bulletin ČSSM. 
 
4) 52. Purkyňův den – 23. 6. zámek Libochovice – pozvánka předsedkyni SEM – účastní se 
dr. Křížová (dle možností) a doc. Jelínková. 
 
5) Do zářijové schůze si všichni členové výboru připraví připomínky k webovým stránkám 
SEM.      
 
6) členský poplatek 100 EURO na rok 2010 – SEM = afiliovaná společnost ESCMID. 
Proplacení zajistí pokladník SEM – dr. Částková. 
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7) Dr. Petráš informoval, že se podařilo uzavřít smlouvu mezi SZÚ a tiskárnou BCS a díky 
předplatnému může časopis Zprávy EM pokračovat ve své 18leté tradici a vycházet nadále 
jako měsíčník i v tištěné formě. Celkem se přihlásilo 220 předplatitelů, z nichž dosud více 
jako polovina roční předplatné (600 .- Kč) již zaplatila.   
 
8) ČLS JEP zorganizovala schůzi předsedů OS k postgraduálnímu studiu. Dr. Křížová 
informovala, že se podařilo do seznamu základních kmenů zařadit kmen HYGIENA – 
EPIDEMIOLOGIE. Na dvouleté studium v základním kmenu by měl navazovat   
základní specializační obor. Lékařská mikrobiologie je spolu s infektologií řazena pod 
základní kmen VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ.   
 
9) Výbor SEM byl požádán o doplnění odborníků do sboru posuzovatelů ČIA.  
 
10) SLM vypracovala dokument o validaci a verifikaci metod. Podklady pro zaujetí 
stanoviska SEM připraví dr. Fajfrlík.     
 
11)  Kódy pro pojišťovnu – dr. Nohýnková požádala výbor SEM o souhlas s používáním 
kódů pro pojišťovnu 96715 a 96711 speciálními laboratořemi. Garantem kódů je Česká 
hematologická společnost ČLS JEP, která s tímto souhlasí. Výbor SEM souhlasí rovněž. 
 
12) Dr. Petráš zajistí prof. Votavovi předání dopisu, který byl zaslán předsedkyni SEM za 
Segment ambulantního laboratorního komplementu Společnosti Laborex z Ostravy, Zlína a 
Kroměříže k  Dohodovacímu řízení o způsobu úhrady pro rok 2010 mezi zástupci 
zdravotních pojišťoven a sdružením poskytovatelů. Prof. Votava připraví stanovisko SEM, 
které bude konzultováno i s předsedou SLM.  
 
13) Ve dnech 3. – 4. června se konají v Brně Tomáškovy dny 2010, konference mladých 
mikrobiologů. Akce je tradičně garantována též naší Společností. Kromě prof. Votavy, který 
je hlavním garantem, se konference zúčastní doc. Jelínková a dr. Petráš.      
 
14) VI. Mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz se konal 23. – 25. 5. 2010 
v hotelu Voroněž v Brně. Za  SEM se zúčastnila kongresu doc. Jelínková.  
 
15) Dnešní seminář v LD, 2. 6. 2010, pořádá SEM na téma „Molekulově-biologické metody 
v epidemiologii a diagnostice infekčních nemocí“. Koordinátorem je doc. Alexandr Nemec. 
   
16) Další seminář v LD: 5.10.2010 Chřipka 

SEM; koordinátoři: dr. M. Havlíčková, dr. J. Kynčl 
 
17) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 7.září 2010 v 10.30.  
 
 

Přejeme všem hezké léto !!! 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
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