ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 13. 9. 2016
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,
dr. K. Fajfrlík, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl;
1) Nový člen SEM: o přijetí do naší Společnosti požádala paní Milica Bretschneiderová.
Výbor schválil její přihlášku jednomyslně.
2) Hlavní letošní akcí naší společnosti jsou 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016,
které se budou konat 21. – 23. září 2016 v Hotelu Flora Olomouc.
Předsedkyně vědeckého a organizačního výboru, dr. Jana Vlčková, Ph.D., informovala o
aktuální situaci příprav. Dosud se zaregistrovalo 170 účastníků, je přihlášeno 43 přednášek a
18 posterů.
3) Kongres KMINE 2017 bude organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze,
předsedkyní vědeckého a organizačního výboru KMINE je dr. P. Křížová. Na říjnovou schůzi
výboru SEM přijdou zástupkyně organizační agentury GUARANT projednat potřebné.
3) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlásil pro členy SEM
soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2015. Výzva
k předložení návrhů na udělení Ceny byla zároveň s podmínkami soutěže uveřejněna na
webových stránkách SEM. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 15 publikací. Na dnešní schůzi
výboru SEM byla jmenována hodnotící komise, která se sejde po schůzi a vybere vítěznou
publikaci tajným dvoukolovým hlasováním. Diplom bude autorům předán na konferenci 27.
Pečenkovy epidemiologické dny 2016 v Olomouci.
4) Výbor diskutoval předběžný plán celostátních odborných akcí na rok 2017. Na říjnové
schůzi výboru SEM bude tento plán dokončen
5) Výbor navrhl předběžný plán seminářů v Lékařském domě v roce 2017 (první úterý
v měsíci od 13:30). Dr. Křížová zašle plán předsedovi a vědecké tajemnici výboru SIL
k doplnění. Definitivní podoba plánu bude odsouhlasena na příští schůzi výboru SEM, 4.10.
S výborem SIL bude ještě diskutována situace kolem zajištění občerstvení.
6) Časopis EMI – po diskusi se členové výboru SEM dohodli, že výše předplatného se
nebude zvyšovat.
7) European Medical Microbiology curriculum – dr. Křížová poslala k mailové diskusi
dokument Evropského kurikula lékařské mikrobiologie, který byl připraven na plenární
schůzi Evropské společnosti lékařských specialistů (U.E.M.S.), která se konala 8.4.2016
v Amsterdamu. Výbor SEM vyjádřil tomuto dokumentu podporu a dále bude postupovat
společně s výborem SLM. Dr. Křížová bude informovat výbor SLM.
8) Dr. Křížová zaslala prof. V. Paličkovi, předsedovi Rady pro akreditaci klinických
laboratoří (RAKL), pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP, vyjádření SEM, které
podporuje stanovisko výboru SLM ČLS JEP k problematice mikrobiologických odborností.
9) Předsedkyně dr. Křížová zaslala Mgr. Evě Gottvaldové gratulaci ke jmenování do funkce
hlavní hygieničky ČR a pozvala ji na zasedání výboru SEM podle jejích možností. Zároveň
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poděkovala za převzetí záštity nad letošní hlavní akcí SEM, konferencí 27. Pečenkovy
epidemiologické dny v Olomouci.
10) Dr. Křížová zaslala jménem SEM Ministerstvu zdravotnictví připomínky k Národní
strategii elektronického zdravotnictví.
11) Různé:
dr. Macková: Dne 5.9.2016 se konalo jednání RAKL, kde byla řešena problematika
odbornosti mikrobiologie (viz bod 8 zápisu), dále problematika sdílených kódů pro
vykazování provedených výkonů různými odbornostmi (pokračují jednání mezi OS vzájemně
a s MZ a VZP z pozice OS i RAKL), NASKL informoval o evidenci 47 laboratoří odbornosti
mikrobiologie v registru klinických laboratoří, který spravuje.
Dne 14.9.2016, se bude konat jednání Odborné komise Českého institutu pro akreditaci
(ČIA) pro oblast klinických laboratoří, společně se zástupkyní za SLM (Dr. E. Bébrovou)
byly v souladu s minimy odsouhlasenými oběma odbornými společnostmi připraveny
podklady k problematice týkající se personálních požadavků oboru a sdílených kódů. Bude
řešena problematika detašovaných pracovišť. O výstupech jednání bude výbor informován na
příštím zasedání (v případě potřeby elektronickou cestou).
doc. Jelínková – informovala o 27. Kongresu Československé společnosti mikrobiologické
(ČSSM), který se konal 7. – 9. 9. 2016 v hotelu ILF v Praze. Na slavnostním zahájení
přednesla příspěvek o historii ČSSM doc. Jelínková, v oficiální části programu bylo dr. Petru
Petrášovi uděleno čestné členství v ČSSM za významný přínos pro naši i světovou
mikrobiologii (Bulletin ČSSM, 2016, č. 2, str. 80 - 83). V odborném programu vystoupili
s přednáškami členové výboru SEM dr. M. Havlíčková a dr. P. Petráš.
12) Zářijový seminář v Lékařském domě – již proběhl:
6.9. 2016, 13:30
Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi
SIL, SEM; koord.: doc. Dostál, dr. Kümpel.
13) Říjnový seminář v Lékařském domě:
4.10. 2016, 13:30 Tuberkulóza a mykobakteriózy
SEM, SIL; koord.: dr. Zemanová, dr. Svobodová, dr. Amlerová,
dr. Holčíková.
14) Příští říjnová schůze výboru se koná 4.10. 2016 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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