ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 2. 6. 2015
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beran, dr. J. Částková,
dr. K. Fajfrlík, dr. J. Kynčl, dr. V. Jindrák, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal,
dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková, dr. B. Macková .
1) Dr. E. Šimečková se jako host účastnila počátku květnového jednání výboru SEM
a vznesla připomínku AČMN k novelizaci personální vyhlášky 99/ 2012 Sb., kterou
formuloval její místopředseda MUDr. Bc. Tomáše Fiala, MBA. Nyní informovala
předsedkyni SEM e-mailem z 1.6.2015, že toto stanovisko bude součástí oficiálního
stanoviska AČMN k návrhu novelizace vyhlášky jako celku a bude zveřejněno v nejbližších
dnech. Jejím obsahem je vyjádření nesouhlasu pro personální navýšení lékařů v mikrobiologii
a upozornění na nepravdivé tvrzení uvedené v návrhu mikrobiologů, že požadavek na
personální navýšení odpovídá platným personálním minimům v mikrobiologii. Pro menší
pracoviště, ke kterým patří laboratoře okresních nemocnic, bude vzhledem k nedostatku
lékařů i v klinických oborech problém tento návrh naplnit. Výbor SEM bude dále jednat o
této problematice se SLM a MZ ve snaze najít přijatelné řešení.
2) Situace NRL pro diagn. tropických parazitárních infekcí, vedoucí dr. E. Nohýnková.
NRL byla původně zřízena jako pracoviště Nemocnice na Bulovce, ale dlouhodobě sídlí
v prostorech Oddělení tropické medicíny 1. LF UK v Praze na Albertově.
K situaci se vyjádřila dr. B. Horová z Nemocnice na Bulovce i prof. L. Kolářová z 1.LF UK.
Výbor SEM i nadále vyčká stanoviska Hlavního hygienika, v jehož gesci NRL jsou a kterého
výbor požádal o pomoc při řešení dalšího působení této NRL.
3) Ve dnech 20.-22.5. se uskutečnil v hotelu Aurum v Černém dole v Krkonoších
Mezikrajský seminář epidemiologů 2015. Semináře se zúčastnilo několik členů výboru
SEM. Akce byla velice úspěšná a měla po odborné i společenské stránce vysokou úroveň.
Výbor SEM vyjadřuje hlavní organizátorce, dr. E. Beranové, pochvalu a poděkování jí
osobně i celému kolektivu spolupracovníků, kteří se na akci podíleli.
4) Hlavní letošní akce SEM, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a
epidemiologie (KMINE 2015) se uskuteční ve Špindlerově Mlýně, 23.-25. 9. 2015.
Dne 6.5. proběhla schůzka prezidenta kongresu, doc. Plíška, s předsedou SLM doc.
Čermákem a předsedkyní SEM dr. Křížovou. Dalšího jednání ohledně programu KMINE se
za SEM účastní dr. Petráš a dr. Trmal. Doc. Čermák a dr. Křížová navrhli doc. Plíškovi jména
odborníků ze svých společností pro jednotlivé bloky KMINE, které se budou vymezovat
podle témat. Doc. Plíšek bude dále kontaktovat přímo navržené kolegy.
5) ČLS JEP – požádala o připomínky k Akčním plánům (AP). Nyní probíhá externí
připomínkové řízení. AP jsou dostupné on-line, připomínky členů výboru je nutné poslat
předsedkyni SEM do 5.6.2015.
6) ČLS JEP – požádala o návrhy nových členů do Panelů Agentury pro zdravotnický
výzkum (AZV ČR). Výbor SEM nikoho nového nenavrhuje, z členů SEM jsou v Panelu 09
(Preventivní medicina a ošetřovatelství) dr. Křížová a prof. Pazdiora.
7) ČLS JEP – návrh externích oponentů AZV – zatím předložen předsedkyni SEM jeden
návrh – termín je do 15.6. – další návrhy poslat předsedkyni SEM do 11.6.
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8) ČLS JEP – návrh kandidátů na udělení Discovery Award, která je udělována mladým
výzkumníkům do 35 let věku. O rozdělení cen rozhoduje hodnotící komise složená
z renomovaných odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblasti zdravotnictví.
Členové výboru pošlou návrhy na udělení tohoto ohodnocení předsedkyni SEM do 11.6.
9) MZ – Komise pro problematiku očkování – za SEM se zúčastní předsedkyně
dr. Křížová, první jednání je 2.6. od 14 hod.
10) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlašuje pro členy SEM
soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2014.
Podmínky soutěže jsou stejné, jako v předcházejících letech. Oznámení s podmínkami
soutěže bude vyvěšeno na webu SEM, zajistí prof. Beran. Členové SEM jsou tímto vyzváni k
podání návrhů na udělení Ceny na e-mailovou adresu sem@szu.cz nejpozději do 31. srpna.
Na schůzi výboru dne 8. 9. 2015 bude jmenována hodnotící komise výboru SEM, která
následně vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na Kongresu klinické
mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2015, Špindlerův Mlýn, 23.25. 9. 2015. Zápis z jednání komise bude uveřejněn na webových stranách SEM.
11) Různé
dr. Macková – (omluvena, účastní se ředitelské porady, která probíhá současně). Informace o
jednání s ing. Lochmanovou přednesla dr. Křížová) :
dr. Macková požádala ing. Lochmanovou o redukci seznamu odborností pro
posuzovatele ČIA o položku M.9.10.50 „Molekulární mikrobiologie“
Zdůvodnění: problematika molekulárních metod je dnes součástí portfolia
mikrobiologie obecně. Výbor SEM se na tomto shodl již dříve, stejný požadavek má i
SLM;
dr. Petráš – tento týden, 4.–5.6. se koná v Brně tradiční akce „Tomáškovy dny mladých
mikrobiologů“, které je SEM spolupořadatelem. Za výbor SEM se jako oficielní
delegát zúčastní doc. Jelínková.
12) Dnešní červnový seminář v LD: 2.6., 13:30 téma: Infekční rizika cestování a
volnočasových aktivit ; pořádají SIL, SEM; koord.: prof. J. Beran, dr. F. Stejskal
13) Říjnový seminář v LD: 6.10. , 13:30; téma: Onemocnění přenášená vektory
SEM, SIL; koord.: doc. B. Kříž, dr. J. Vlčková, dr. V. Chmelík,
dr. L. Krbková
14) Příští ZÁŘIJOVÁ schůze výboru SEM se bude konat 8. 9. 2015 v 10:30 v SZÚ.
Hezké léto všem členům SEM a členům výboru SEM.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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