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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 3. 10. 2017 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. M. Havlíčková, 

dr. V. Jindrák, dr. P. Petráš, dr. J. Vlčková; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni: dr. K. Fajfrlík, dr. J. Kynčl, B. Macková, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora,       

dr. J. Trmal. 

 

1) Nové členství v SEM – o členství v SEM požádala MUDr. Petra Polcarová (* 1990) 

z Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Výbor SEM schválil přihlášku 

jednomyslně.  

 

2) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 

organizuje SEM, termín 25.–27.10.2017 v Praze, web  http://www.kmine2017.cz/ . 

Aktualizace: 

 Aktuální počet přihlášených je 297. 

 Byla navýšena kapacita míst k sezení na 370 – bude zajištěn audiovizuální přenos do 

přednášek do tohoto dalšího sálu 

 Návštěva KCC 18.10. (dr. Křížová a dr. Macková) k finálnímu prohlédnutí prostor pro 

konání KMINE 2017. 

 Předsedkyně SEM pozvala předsedu ČLS JEP prof. Svačinu na zahájení KMINE 2017 

k předání ocenění ČLS JEP navrhovaným členům SEM ČLS JEP – bylo potvrzeno. 

 

3) 28. Pečenkovy epidemiologické dny (12. – 14. 9. 2018, České Budějovice) bude 

organizovat MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského 

kraje.  Dr. Luňáčková poslala plánovaná témata. Po diskuzi členové výboru SEM navrhovaná 

témata definitivně schválili. Dr. Křížová bude informovat dr. Luňáčkovou. 

 

4) Členové výboru odsouhlasili plán celostátních konferencí na rok 2018. Plán bude 

zveřejněn na webových stránkách SEM a publikován ve Zprávách CEM.      

  

5) Plán seminářů v Lékařském domě na rok 2018, byl předložen výboru SIL k doplnění 

témat jejich seminářů. Po diskuzi členové výboru SEM plán definitivně schválili. Plán bude 

zveřejněn na webových stránkách SEM a publikován ve Zprávách CEM.      

  

6) Zápis z hodnotící komise o Cenu prof. Rašky – bude uveřejněn na webu SEM po KMINE 

2017, kde bude Cena předána. 

 

7) Příští, 28. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, ECCMID 

2018, se bude konat v Madridu ve dnech 21. – 24. dubna 2018. Časový limit pro zaslání 

abstraktů je 30.11.2017, pro registraci se zvýhodněnou cenou kongresového poplatku  

25.1.2018.  Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu: www.eccmid.org .  

Jako v předchozích letech, SEM zpětně uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – 

členům naší Společnosti – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu a přihlásí se 

v termínu registrace se zvýhodněnou cenou. O tuto platbu je nutno požádat předsedkyni SEM 

a přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID, abstrakt a potvrzení o jeho přijetí, doklad o 

úhradě registračního poplatku.  

 

8) RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., požádala SEM o odbornou garanci Konzultačního dne 

NRL pro papilomaviry, který bude pořádat 12.12.2017. Výbor souhlasí, oznámení o akci 

bude publikováno ve Zprávách CEM a zveřejněno na webových stránkách SEM. 

http://www.kmine2017.cz/
http://www.eccmid.org/
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9) Ředitel Českého institutu pro akreditaci (ČIA), ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D., ocenil 

dlouholetou spolupráci ČIA s odbornými Společnostmi ČLS JEP. Dále informoval, že 

Odborná komise, v které má SEM členku výboru dr. Mackovou jako svého zástupce, bude 

transformována v Odborný výbor pro akreditaci zdravotnických zařízení, jakožto poradní 

orgán ředitele ČIA. Požádal SEM o potvrzení dr. Mackové jako zástupce SEM v novém 

Odborném výboru. Členové výboru SEM souhlasí.    

 

10) RNDr. Petr Hapala, ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě, informoval o problému při 

nasmlouvání výkonu 95201 (vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových 

typů HPV v cervikálním stěru) s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Požádal SEM o 

projednání této záležitosti s vedením VZP. Výbor SEM souhlasí s jednáním s VZP  ve 

spolupráci v řešení tohoto problému s výbory SIL a SLM.    

 

11) Výbor SEM obdržel z MZ, resp. ČLS JEP k připomínkám – návrh novely na 

elektronický recept a návrh úhradové vyhlášky na rok 2018. Po e-mailové diskuzi shrnula 

dr. Křížová připomínky členů výboru a odeslala vyjádření SEM na sekretariát ČLS JEP. 

 

12) Slovenská pediatrická společnost informovala o 6. slovenské konferenci o vzácných 

onemocněních, která se koná 9.11.2017 v Bratislavě. Registrace je na webových stránkách 

http://dev.solen.sk/kongresy/6-slovenska-konferencia-o-zriedkavych-chorobach/registracia. 

 

13) Říjnový seminář v Lékařském domě:  

3.10. 2017;   13:30 Očkování 

SEM, SIL; koord.: dr. J. Částková, prof. J. Beran, dr. Z. Blechová,  

dr. P. Kosina 

 

14) Listopadový seminář v Lékařském domě:  

7.11. 2017;   13:30 Vliv zoonóz na zdraví člověka 

SEM;  koord.: dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková, doc. J. Bardoň,  

doc. R. Karpíšková 

 

15) Příští schůze výboru SEM se koná 7.11. 2017 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

 

 

 

RNDr. Petr Petráš, CSc.        MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  

 

http://dev.solen.sk/kongresy/6-slovenska-konferencia-o-zriedkavych-chorobach/registracia

