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

Zápis ze schůze výboru konané 2. 12. 2014

Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, doc. J. Jelínková, dr. J.Trmal, dr. J.
Kynčl,
Omluveni: dr. P. Křížová, prof. J. Beran, prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík, dr. B. Macková,
dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková, dr. M. Havlíčková

1) Z důvodu zahraniční služební cesty dr. Křížové vedl jednání prof. Pazdiora.

2) Prof. Pazdiora předal po zahájení schůze vyznamenání prof. Šejdovi. Pan profesor Šejda
je dlouholetým aktivním členem České lékařské společnosti JEP a pracoval i ve výboru naší
Společnosti. Za dobu svého působení získal celosvětově uznávanou pozici odborníka v oboru
epidemiologie a zasloužil se o rozvoj tohoto oboru a jeho reprezentaci. Prof. Šejdovi bylo
letos, na návrh SEM, uděleno Čestné členství České lékařské Společnosti. Členové výboru
současně popřáli prof. Šejdovi k jeho významnému životnímu jubileu, 80. narozeninám, které
v těchto dnech slaví.

3) Prof. Pazdiora tlumočil pozdrav naší předsedkyně, dr. Křížové, poděkování za činnost
všem členům výboru v roce 2014 a přání všeho nejlepšího do roku 2015.

4) Pozvání Hlavního hygienika na prosincové jednání výboru SEM.
Dr. Valenta se z pracovních důvodů omluvil, jeho návštěva se přesouvá do roku 2015.

5) Volby nového výboru SEM a nové revizní komise: dr. Křížová v polovině listopadu
poskytla předsedkyni volební komise dr. Jágrové potřebné materiály k nastartování voleb.
Volební komise rozeslala volební lístky, termín pro odeslání hlasovacích lístků v prvním kole
je do 15.12.2014.  Do druhého kola postoupí dvojnásobný počet kandidátů s nejvyšším
počtem hlasů, a to jak do výboru, tak do revizní komise SEM. Po ukončení druhého kola
volební komise provede vyhodnocení získaných počtu hlasů jednotlivých kandidátů a vybere
11 členů do výboru SEM a 3 členy do revizní komise výboru SEM.

6) 27. Pečenkovy epidemiologické dny – 2016 – Hlavní organizátorka PED 2016, dr.
Vlčková, se musela z dnešního jednání omluvit (dopravní kalamita v ČR). Dr. Trmal tlumočil
její žádost o posunutí termínu akce (6.-8.9. nebo 27.-29.9.). Z přítomných členů výboru
hlasovalo 5 pro termín 27.-29.9. Po jednání organizátorka upozornila mailem na kolizi se
státním svátkem, definitivní stanovení termínu bude dořešeno e-mailovou diskusí.

7) Sekretariát ČLS JEP poslal dr.Křížové informace o novele zákona 95/2004, která se týká
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak
je schválilo vedení Ministerstva zdravotnictví dne 10.11.2014.

8) Sekretariát ČLS JEP zaslal dr. Křížové k připomínkování návrh vyhlášky MZ o stanovení
výše náhrad výdajů za odborné úkony a úkony provedené SÚKL podle zákona o
zdravotnických prostředcích. Na tuto výzvu zareagoval dr. Kynčl, který zpracoval podrobné
stanovisko k této záležitosti. Výbor SEM mu tlumočí poděkování.

9) Na dotaz předsedy Komise pro lékovou politiku a kategorizaci (KLPK)   předsednictva
ČLS JEP, prof. Švihovce, potvrdila dr. Křížová, že zástupcem SEM v Subkomisi pro
antibiotickou politiku (SKAP) zůstává i nadále dr. Urbášková.
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10) Předsedkyni Společnosti byl zaslán dotaz, zda bychom podpořili vydávání tiskových
zpráv k aktuálním odborným tematům, vč. propagace očkování. Současně byl zaslán text
zaměřený na problematiku rotavirových nákaz k případnému otištění po úpravách členy
výboru. Členové výboru se domnívají, že by bylo vhodné připravit předběžný seznam, ke
kterým tématům se v průběhu roku vyjádřit (např. očkování proti klíšťové encefalitidě,
chřipce apod.). Prof. Pazdiora zaslal členům výboru výše uvedený text s prosbou o zaslání
připomínek  na jeho adresu do 16.12. s tím, že upravený text předá k dalšímu příp. využití
předsedkyni společnosti.

11) Jako každoročně je nutné připravit vyúčtování SEM za 2014. Dr. Částková připravila
podklady i zprávu, kterou poslala dr. Křížové. Termín předání vedoucí ekonomického
oddělení ČLS JEP je do 9.1. 2015.

12) Dr. Křížová obdržela vyjádření revizní komise obvodního sdružení ČLK v Praze 4
(datované 8.10.2014) k podnětu SEM, kterým bylo od ČLK žádáno prozkoumání
antivakcinačních aktivit MUDr. Elekové. Po provedení předběžného šetření rozhodla
revizní komise OS ČLK v Praze 4 podat návrh na zahájení disciplinárního řízení proti MUDr.
Ludmile Elekové před čestnou radou OS ČLK. O dalším vývoji bude informovat čestná rada
OS ČLK.

13) V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se konala 18.11. schůze podvýboru pro oblast
zdravotní péče, vzdělávání a prevenci. Schůze se za výbor SEM zúčastnil dr. Němeček, který
přednesl sdělení na téma „Hepatitidy“. Dr. Němeček se musel z dnešní schůze omluvit,
informaci o akci předá na příští schůzi výboru SEM.

14) Sérologické přehledy 2013. MZ poslalo předsedům odborných společností ČLS JEP,
včetně SEM, Závěrečnou zprávu „Víceúčelový sérologický přehled (spalničky, příušnice,
pertuse, virová hepatitida B), SP 2013, ČR“.

15) Různé: Členové výboru se shodli, že je do budoucnosti třeba podpořit pravidelné
provádění sérologických přehledů.

16) Dnešní prosincový seminář v LD: 2.12. Aktuality v mikrobiologii
Akci tradičně organizuje ČSSM; koordinují doc. Růžička a dr. Matějů.
Semináře se zúčastní členové výboru SEM: doc. Jelínková (přednáškou  „Prof.
František Patočka“), dr. Trmal a dr. Petráš, který pozve účastníky na lednový
mezioborový seminář v Třeboni ve dnech 12.-14.1. a dále na únorový odpolední
seminář v LD dne 3.2.2015 na téma: Vysoce nebezpečné nákazy.

organizují SIL, SEM; koordinují: dr. Roháčová, dr. Chmelík, doc. Plíšek

17) Příští schůze výboru SEM se bude konat 3. 2. 2015 v 10:30 v SZÚ.

Závěrem schůze popřál prof. Pazdiora všem členům hezké vánoční svátky a vše dobré
do nového roku 2015.

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. RNDr. Petr Petráš, CSc.
místopředseda výboru SEM vědecký sekretář SEM


