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

 
Zápis ze schůze výboru konané 3. 11. 2015 

 
Přítomni:  dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, dr. M. Havlíčková, dr. B. Macková; 

dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková. 
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková.  
Omluveni: prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák,  
  dr. J. Kynčl.  
 
1) Na slavnostním zahájení schůze předala předsedkyně ocenění SEM pro rok 2015. Diplom 
„Čestný člen SEM ČLS JEP“ získali MUDr. Martina Havlíčková, CSc., členka výboru 
SEM,  vedoucí NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění a RNDr. 
Vratislav Němeček, CSc., člen výboru SEM, vedoucí NRL pro virové hepatitidy. Výbor 
oběma srdečně blahopřeje. 
   
2) Pečenkovy epidemiologické dny PED 2016  se budou konat 21. – 23. 9. v Olomouci. 
Dr.Vlčková informovala o současném stavu příprav. Po diskuzi bylo dohodnuto, že bude 
jeden společný vědecký a organizační výbor a dr. Vlčková bude předsedkyní.    
Navržená temata: 

1. Očkování 
2.  Infekční nemoci související s migrací 
3.  Infekce spojené se zdravotní péčí 
4. Antibiotická rezistence 
5. Epidemiologie a prevence chronických neinfekčních onemocnění 
6. HIV/sexuálně přenosné infekce 
7. Antropozoonózy, parazitózy 
8. Nákazy dýchacího ústrojí 
9. Neuroinfekce 
10. Alimentární nákazy 
11. Hepatitidy 
12. Molekulární surveillance infekčních onemocnění 

 
3) Kongres KMINE 2017  bude organizovat SEM. Vzhledem k novému služebnímu zákonu 
a předpokládaným konkurzům nelze zatím hlavního organizátora určit – úkol se přesouvá na 
příští rok, maximálně do března. Navržený termín akce je září 2017. 
4) Plán úterních seminářů v Lékařském domě v roce 2016. Členové výboru diskutovali o 
plánu seminářů a schválili předběžnou verzi. Dr. Petráš zašle tuto verzi prof. Benešovi, doc. 
Džupové a dr. Kümpelovi z výboru SIL, který má ve čtvrtek 5.11. schůzi. Výbor SIL       
urychleně pošle svá doplnění, poté členové výboru SEM schválí finální verzi během listopadu 
e-mailově. Následně bude definitivní program zaslán na ČLS JEP a umístěn na weby SEM a 
SIL. 
 
5) Dr. Kynčl v mezidobí mezi schůzemi výboru informoval předsedkyni o probíhajícím řízení 
na SÚKL, které se týká revize indikace antivirotik u chřipky a s tím související časově 
omezenou možností podání podnětů. Dr. Kynčl následně připravil návrh podnětu za SEM, 
který byl zaslán členům výboru k připomínkám.  
Téměř všichni členové výboru obratem reagovali, někteří s drobnými připomínkami k textu, 
přičemž všichni vyjádřili souhlasné stanovisko s vhodností podat podnět, neboť v současnosti 
jsou indikační skupiny značně omezené a formálně je nesprávný způsob vyhlášení chřipkové 
epidemie. Finální verzi předsedkyně SEM zaslala na SÚKL. 
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6)  Situace NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekc í, vedoucí dr. E. 
Nohýnková. Předsedkyně SEM byla informována o dopisu hlavního hygienika zaslaného 
5.8.2015 ředitelce VFN, Mgr. Daně Juráskové Ph.D., MBA se žádostí o začlenění této NRL 
do struktury VFN a vyžádání o jejího stanoviska do 20.8.2015. Dopisem z 14.8. požádala 
ředitelka VFN o prodloužení termínu do 27.8. z důvodu analýzy nákladů NRL.  
K 3.11.15 – žádná nová zpráva z MZ. 
 
7) ČLS JEP – rozpočet SEM na rok 2016. Vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP 
zaslala předsedkyni a pokladní SEM formulář na rozpočet naší Společnosti  na rok 2016. 
Termín zaslání je konec listopadu, provede pokladní SEM dr. Částková .   
  
8) Z sekretariátu ČLS JEP přišla v souvislosti se změnou zákona č.48/1997 Sb. o veřejném 
zdravotním pojištění žádost magistrátu hlavního města Prahy, aby SEM jmenoval členy do 
komise pro výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 
mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Výbor SEM doporučuje 
odpovědět ve smyslu, že poskytne své zástupce do konkrétních výběrových řízení na základě 
konkrétního požadavku magistrátu ad hoc.   
 
9) Časopis SEM Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie :  

• Po diskuzi s členy redakční rady EMI i výboru SEM bylo dohodnuto, že předplatné 
EMI na rok 2016 zůstane stejné, tj. 560.- Kč za rok (4 čísla), na Slovensko je 26.- 
euro. V současnosti je v ČR 215 předplatitelů a 44 na Slovensku.  Výbor SEM apeluje 
na své členy, aby časopis podpořili a stali se jeho předplatiteli. Výbor SEM i nadále 
nezařadí odebírání EMI do členské povinnosti, jak to některé Společnosti ČLS JEP 
stanovily.  

 
10) Na MZ se dne 8.10. uskutečnilo 1. jednání Expertního týmu pro ochranu obyvatelstva 
ČR k prevenci infekčních onemocnění v souvislosti s migrační vlnou. Vzhledem k zahraniční 
služební cestě se v zastoupení  předsedkyně SEM jednání zúčastnil prof. Beneš. Hlavní 
hygienik, dr. Valenta, který jednání řídil,  poslal na SEM zápis.  
 
11) Na MZ se konala tisková konference k novele zákona o potravinách.  Hlavní hygienik, 
dr. Valenta, vyžádal účast předsedkyně SEM. Dr. Křížová tlumočila na tiskové konferenci 
stanovisko SEM, které bylo v předchozích letech opakovaně prezentováno v rámci 
připomínkových řízení k této novele: kontrola potravin má zůstat v gesci ministerstva 
zdravotnictví.   
 
 
12) MZ –komise pro vakcinaci – přesun termínu na 3.11. dopoledne – předsedkyně 
delegovala dr. Fabiánovou, vzhledem k překryvu termínu jednání komise s termínem schůze 
výboru SEM. Za SIL se akce zúčastní prof. Beneš. 
 
13) Různé:   

• dr. Macková – požádala výbor na základě požadavku OK ČIA o vyjádření na možné 
prodloužení mandátu do odborné komise pro zdravotnické laboratoře ČIA. Výbor 
nenavrhl jiného kandidáta a s prodloužením jejího mandátu souhlasí. 

• dr. Petráš informoval o programu mezioborového semináře Třeboň 2016, který se 
bude konat na tradičním místě v  lázních Aurora ve dnech 3. – 5. února 2016. Veškeré 
informace, včetně online přihlášky jsou na webu http://www.tmos.cz/cs Termín pro  
přihlášení k aktivní účasti je 5. prosinec 2015.  Výbor souhlasí s umístěním informace 
na web SEM.    

 
14) Listopadový seminář v LD: 3.11. , 13:30; téma: Virové hepatitidy 

SIL, SEM;  koord.: prof. Husa, dr. Němeček, doc. Plíšek 
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15) Prosincový seminář:  1.12., 13:30; Aktuality v mikrobiologii  

ČSSM; koord.: doc. Růžička 
  
16) Příští prosincová schůze výboru se koná  1.12.2015 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  
 
 
 
 
 


