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

Zápis ze schůze výboru konané 3. 12. 2013  v SZÚ

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš,  dr. J. Částková,
dr. M. Havlíčková, doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. Trmal, dr. J. Vlčková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček.
Host: dr. H. Tkadlecová, vedoucí Protiepidemického odboru KHS Zlín, hlavní organizátor
příštích Pečenkových epidemiologických dnů v r. 2014.

1) Blahopřání místopředsedovi výboru: Na základě návrhu vědecké rady Univerzity
obrany jmenoval prezident republiky 5. listopadu 2013 novým profesorem pro obor hygiena,
preventivní lékařství a epidemiologie místopředsedu naší Společnosti doc. MUDr. Petra
Pazdioru, CSc. Dekret převzal nově jmenovaný profesor 15. listopadu 2013 od ministra
obrany v demisi Vlastimila Picka. Předsedkyně Společnosti i všichni členové výboru SEM
svému kolegovi srdečně blahopřejí.

2) Dr. Hana Tkadlecová, hlavní organizátor příštích Pečenkových epidemiologických
dnů, informovala o stavu příprav konference, která se bude konat v Luhačovicích ve dnech
16. - 18. září 2014. Registrace bude pouze on-line způsobem. Předběžně byla stanovena
témata, která budou schválena na únorové schůzi výboru.

3) Plán seminářů v Lékařském domě 2014 - byl zkompletován ve spolupráci s výborem
SIL ČLS JEP. V již uveřejněné verzi je nutné z technických důvodů přehodit březnový a
dubnový seminář, tzn. v úterý 4. března budou na programu Echinokokové infekce (SIL +
SEM; koord. dr. Stejskal) a v úterý 1. dubna budou Legionelózy (SEM; koordinuje prof.
Pazdiora a dr. Drašar). Paní Heroldová zajistí u prof. Berana vyvěšení opraveného plánu
seminářů na webových stránkách SEM, dr. Petráš zajistí zaslání výboru SIL, redakci EMI a
bude publikovat ve Zprávách CEM. Dr. Částková pošle upravený seznam sekretariátu ČLS.

4) První lednový týden, 6. - 8. ledna 2014 se koná již 22. ročník mezioborového semináře
Třeboň 2014. Z pověření výboru SIL je hlavním organizátorem MUDr. Václav Chmelík.
Technické zabezpečení akce mají na starosti MUDr. Aleš Chrdle a MUDr. David Šůs.
První odpoledne bude věnováno streptokokovým infekcím kůže a měkkých tkání (koordinuje
dr. E. Bébrová), druhý den semináře je věnován infekcím HIV (koord. dr. H. Rozsypal),
poslední dopoledne bude na programu antibiotická léčba pohlavně přenosných onemocnění
(koord. dr. V. Jindrák). Podrobné informace, včetně elektronické přihlášky jsou na webových
stránkách: http://www.volny.cz/zampach/trebon. Semináře se aktivně účastní i členové
výboru SEM (dr. Křížová, prof. Pazdiora, dr. Petráš, doc. Jelínková, dr. Fajfrlík, dr. Macková,
dr. Němeček a dr. Vlčková).
Na slavnostním zahájení semináře předá předsedkyně SEM dr. Pavla Křížová doc.
Jarmile Jelínkové nejvyšší poctu ČLS, Zlatou pamětní medaili ČLS JEP. Toto
vyznamenání odsouhlasilo předsednictvo ČLS na svém jednání dne 13.11.2013.

5) Byl diskutován problém placení členských příspěvků. Podle Stanov ČLS by měl být člen,
který dva roky příspěvky neplatí, vyloučen. Bude připraveno upozornění pro členy SEM a
SIL, které bude vyvěšeno na webových stránkách.

6) Opět připomínáme 24. ECCMID 2014 – Evropský kongres klinické mikrobiologie a
infekčního lékařství se bude příští rok konat v Barceloně ve dnech 10.–13. května 2014.
Časový limit pro zaslání abstraktů je 10. prosinec 2013, deadline pro včasnou registraci je 30.
leden 2014. Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu:
www.escmid.org/eccmid2014. SEM uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům
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naší Společnosti – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno
včas požádat předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID,  abstrakt a
potvrzení o jeho přijetí.

7) Různé:
prof. Beneš - upozornil na problém s testem na vyšetření CRP, který by měl být volně
dostupný v lékárnách. Na tento test je klamavá reklama v příbalovém letáku. Bude vhodné
upozornit výrobce, aby text změnil.
dr. Macková informovala o jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří (Nový
sazebník výkonů v „kultivované podobě“ k 1.1.2014 zřejmě vydán nebude. Revizí prochází
Dohoda o spolupráci mezi ČLS JEP a ČIA) .
Dále informovala o tématech projednávaných na OK ČIA. V roce 2013 vstoupila v planost
aktualizovaná verze normy pro akreditaci zdravotnických laboratoří ČSN EN ISO
15189:2012. V rámci výkladu této normy je třeba upřesnit některé její body. Výbor projednal
následující skutečnosti takto:

a. Společnost považuje za vhodné dokládat normou stanovené materiály v rámci položky
spotřební materiál u pouze kultivačních médií.

b. Další oblastí vhodnou pro upřesnění je problematika  hodnocení nejistoty měření u
mikrobiologických metod, která bude ještě projednávána.

c. Problematiku víceoborových laboratoří je třeba vnímat tak, že menší lokální laboratoře,
pokud chtějí vykazovat mikrobiologické kódy, musí plnit personální minima. Atestace z
802 u VŠ pracovníka, který nevykonává praxi v plném rozsahu nezaručuje komplexní
interpretaci vyšetření.

d. Přestože některé NRL mají zasílání vzorků podloženo právně závazným předpisem,
bude na ně pohlíženo jako na smluvní laboratoře, ale není potřeba uzavírat s NRL
smlouvu. Pro terénní laboratoř to znamená, že musí mít NRL v seznamu smluvních
(externích) laboratoří, že vede seznam odeslaných vzorků, že má uložené výsledky
z NRL.

doc. Jelínková - upozornila na 85. výročí založení Československé společnosti
mikrobiologické. Zakládací listina byla podepsána 18.12.1928. Výročí bude připomenuto
v časopisech EMI a Zprávy CEM.

8) Dnešní prosincový seminář v LD: 3.12. 13:30, téma: Aktuality v mikrobiologii
pořádá ČSSM koor.: doc. Růžička

Při zahájení bude předsedkyní SEM předán dr. Janu Augustinovi diplom Čestného
členství ČLS JEP a dr. Pavle Urbáškové medaile ČLS JEP spolu s diplomem.

9) Únorový seminář v LD: 4.2. 13:30, téma: Cestovní medicina
pořádají SEM, SIL; koor.: prof. Beran, dr. Stejskal

10) Příští schůze výboru SEM se bude konat 4.2. v 10:30 v SZÚ, první lednový týden bude
probíhat 22. ročník mezioborového semináře Třeboň 2014.

PF 2014 !
všem členům výboru i všem členům SEM přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce
2014!

RNDr. Petr Petráš, CSc. MUDr. Pavla Křížová, CSc.
vědecký sekretář SEM předsedkyně SEM


