ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 3.3. 2015
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík, dr. B.
Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková, dr. J. Kynčl, dr. J.Trmal,
Omluveni: dr. J. Částková, prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák;
Hosté: doc. J. Jelínková, členka volební komise: dr. D. Dědičová.
1) Volby funkcionářů nového výboru SEM a revizní komise na období 2015-2018 .
Volby funkcionářů vedla dosavadní předsedkyně dr. Křížová, na jejich průběh dozírala a byla
skrutátorkou hlasů dr. D. Dědičová v zastoupení předsedkyně volební komise dr. Z. Jágrové.
Nejprve se přikročilo k tajné volbě předsedy. Počtem 9 :1 hlasu byla zvolena dr. Pavla
Křížová. V další pořadí byl tajnou volbou volen místopředseda. V prvním kole dostal
nejvyšší počet hlasů dr. P. Petráš, který se kandidatury vzdal. V druhém kole zvolen většinou
hlasů prof. Petr Pazdiora. Většinou hlasů byl tajnou volbou zvolen vědeckým sekretářem dr.
Petr Petráš. Aklamací byla zvolena pokladníkem výboru Společnosti dr. Jitka Částková.
Podle výsledku voleb se členy revizní komise stali dr. Barbora Macková, dr. Jana Vlčková a
dr. Vlastimil Jindrák. Předseda revizní komise bude zvolen na první pracovní schůzce.
Dr. Křížová poděkovala jménem svým i jménem ostatních zvolených funkcionářů za důvěru.
Podle Stanov ČLS JEP, paragrafu 19, odstavec 5, navrhla předsedkyně dr. Křížová, aby se
emeritní předsedkyně SEM, doc. Jarmila Jelínková, stala čestnou členkou výboru SEM.
Aklamací byl tento návrh jednomyslně schválen.
Volební komise vypracuje zprávu o výsledku, která bude předána na ČLS JEP a uveřejněna
na webu SEM.
Dr. P. Křížová poděkovala prof. J. Beranovi, který operativně dával potřebné informace
k volbám na web SEM.
2) Dr. Křížová informovala o dopisu nově zvoleného předsedy České lékařské společnosti
JEP prof. Svačiny předsedům odborných společností ČLS JEP. Výbor SEM se těší na
spolupráci s novým předsednictvem ČLS JEP. Předsedkyně SEM odpoví jménem výboru
předsedovi ČLS JEP.
3) Připomínky k vyhlášce 99/2012 Sb. Na základě požadavků České asociace sester (ČAS) a
dalších, byla zahájena jednání k novelizaci vyhlášky 99/2012, o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb. Na MZ proběhla zahajovací setkání dne
5.2.2015 a na 11.2.2015 byli pozvání zástupci laboratorních oborů k diskusi na téma novely.
Jednání se za SLM zúčastnili doc. P. Čermák a za SEM dr. B. Macková. Doc. Čermák
připravil dopis se společným stanoviskem obou Společností a odeslal jej ředitelce odboru
zdravotního dohledu na MZ. Mgr. Lence Bohuslavové. V zaslaném dokumentu byly
zohledněny požadavky oboru lékařská mikrobiologie na zvýšení personálních minim oboru.
Podněty zaslané členy výboru během přípravy vyjádření zahájily diskusi týkající se strategie
přístupu k problematice personální situace oboru epidemiologie.
4) MZ ČR požádalo SEM o stanovisko k návrhu očkování těhotných proti pertusi – pro
krátkost termínu na odpověď byl návrh projednán e-mailovou diskuzí členů výboru SEM.
Vzhledem k tomu, že na očkování těhotných proti pertusi nemá výbor SEM jednotný názor,
doporučila dr. Křížová, aby tato otázka byla důkladně projednána na příštím jednání NIKO,
kam by byli pozváni i zástupci odborných Společností (ČVS, SEM, ČGaPS) a předkladatelka
návrhu dr. K. Fabiánová. Za SEM se zúčastní dva členové výboru, kteří jsou rovněž členy
NIKO a zastávají oba rozdílné názory: dr. J. Částková a dr. J. Trmal.
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5) MZ ČR požádalo SEM o pomoc při odpovědích na dotazy položené Zdravotnímu
výboru PS ohledně očkování. Vzhledem ke krátkosti termínu pro odpověď byl návrh
projednán e-mailovou diskuzí členů výboru SEM. Dr.Křížová děkuje všem členům výboru,
kteří se aktivně na tomto úkolu podíleli, především dr. J. Vlčkové. Ze všech návrhů připravila
odpověď na zadané otázky a odeslala na sekretariát Hlavního hygienika ČR na MZ.
6) MZ ČR požádalo SEM o připomínkování novely zákona 372 – úkol zadaný ředitelkou
odboru ochrany veřejného zdraví MZ, MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., byl zpracován
vedoucí CEM a členkou výboru SEM, MUDr. Barborou Mackovou za přispění členů výboru
SEM a zaslán na MZ prostřednictvím předsedkyně SEM. V připomínkách byla zdůrazněna
nutnost úprav a popsány požadované úpravy části týkající se infekcí spojených se zdravotní
péčí tak, aby byly v souladu s legislativou ČR a metodikami ECDC. Dále výbor vznesl
připomínku k nastavení systému hlášení infekčních nemocí v ČR.
7) Dr. Křížová informovala o dalším vývoji kauzy „Dr. Eleková“. Hlavní hygienik ČR,
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. byl o současné situaci informován dr. Křížovou a na základě
toho poslal prezidentu ČLK dopis, v kterém vyjadřuje jednoznačnou podporu Ministerstva
zdravotnictví ke stížnosti, která byla prezidentu ČLK předsedkyní SEM zaslána v roce 2013.
8) Ředitelka kanceláře WHO v České republice, MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.,
informovala o kampani k Evropskému imunizačnímu týdnu (EIW) v roce 2015, která je
pořádána na globální úrovni jako World Immunization Weak v termínu 24. – 30.4.
Podrobnosti jsou na stránkách WHO: www.euro.who.int/EIW2015. V možnostech SEM není
organizace samostatné akce, rádi se k někomu připojíme. Předsedkyně SEM bude v tomto
smyslu informovat ředitelku kanceláře WHO v ČR.
9) Hlavní odbornou akcí SEM je letos Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí
a epidemiologie, KMINE 2015, který se bude konat v kongresovém centru Harmony Club
Hotel ve Špindlerově Mlýně, ve dnech 23. – 25.9.2015. Prezidentem kongresu a
koordinátorem odborného programu je doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Pořadateli jsou společně s naší Společností Česká společnost infekčního lékařství, Společnost
pro lékařskou mikrobiologii, Lékařská fakulta UK Hradec Králové a Fakultní nemocnice
Hradec Králové. Podrobnosti, včetně on-line příhlášky, jsou na stránkách :
https://www.congressprague.cz/kongresy/kmine2015/poradatel.html
Konečným termínem pro přijetí přihlášek včetně abstrakt je 17. srpen 2015.
10) XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, tradiční konference s mezinárodní
účastí, se letos koná 4.–5. června 2015 v Konferenčním centru Masarykovy univerzity v Brně.
Akci organizuje Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně ve spolupráci
s Československou společností mikrobiologickou. Dalšími oficiálními spolupořadateli jsou
SEM a SLM. Odborným garantem je doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D., hlavním
organizátorem je Mgr. Martina Mahelová. K aktivní i pasivní účasti je možné se přihlásit na
webových stránkách www.med.muni.cz/tomdny, kde jsou uvedeny i veškeré potřebné
informace. Termín pro zaslání abstraktů je 17.4.2015.
11) XXIII. Moravsko-Slovenské mikrobiologické dny se konají 1.–3.června 2015 v hotelu
Atrium v Novém Smokovci ve Vysokých Tatrách. Hlavním organizátorem je Sekce klinické
mikrobiologie Slovenské společnosti klinické mikrobiologie SLS, předsedou organizačního i
vědeckého výboru konference je MUDr. Juraj Hanzen. Podrobnosti je možno nalézt na
webových stránkách: http://www.sskm.tym.sk/. Termín pro zaslání přihlášek je 31.3., termín
pro zaslání abstraktů je 30.4.2015.
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12) Mezikrajský seminář epidemiologů se koná 20. – 22. 5. 2015 v hotelu Aurum v
Černém dole v Krkonoších. Hlavním organizátorem je MUDr. Eva Beranová, vedoucí
protiepidemického odboru KHS Královéhradeckého kraje. Seminář se koná s podporou SEM,
jako jedna z celostátních akcí v letošním roce. Vyplněnou přihlášku, včetně názvů přednášek
případně posterů, je nutné zaslat nejpozději do 20. března 2015 na adresu epida@khshk.cz.
13) Dr. Křížová informovala o dopisu předsedů výboru České společnosti anesteziologie,
resuscitace a intenzivní mediciny a České společnosti intenzivní mediciny. Obě Společnosti
se ztotožnily s obsahem stanoviska České onkologické společnosti, které zaujala k cílům a
procesu iniciativy „Transparentní spolupráce“. Tato iniciativa je popsaná na webu
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) http://www.aifp.cz/cs/etickejednani/transparentni-spoluprace/. Stanovisko k této iniciativě připravuje i předsednictvo
ČLS. Výbor SEM podporuje stanovisko předsednictva ČLS JEP i obou odborných
společností.
14) Různé:
 dr. Křížová: z výboru SIL přišla gratulace členům nově zvoleného výboru SEM.
 dr. Fajfrlík informoval o situaci NRL pro diagn. tropických parazitárních infekcí (ved.
dr. Nohýnková) a požádal výbor o podporu nutnosti její další existence.
15) Dnešní březnový seminář v LD: 3.3., 13:30 Alimentární nákazy
SEM, SIL; koord.: prof. Pazdiora, dr. Petráš, dr. Ambrožová
16) Dubnový seminář v LD: 7.4., 13:30 Lékařská parazitologie
SEM, SIL; koord.: dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
17) Příští schůze nového výboru SEM se bude konat 7.4.2015 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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