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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 3. 4. 2018 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, dr. J. Vlčková,  dr. K. 

Fabiánová,  dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, prof. P. 

Pazdiora, dr. J. Trmal  

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková  

Omluveni:  prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková 

Hosté: doc. K. Kotrbová, ředitelka KHS Jihočeského kraje; dr. J. Luňáčková, ředitelka 

protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje; 

 

1) Předsedkyně výboru, dr. Křížová, poděkovala členům minulého výboru SEM, přivítala 

novou členku, dr. Fabiánovou a novému výboru popřála úspěch. 
  

2) Hlavní letošní akci SEM, 28. Pečenkovy epidemiologické dny, PED 2018 (12. – 14. 9. 2018, 

České Budějovice), organizuje MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru KHS 

Jihočeského kraje v součinnosti s výborem SEM. Webové stránky, včetně on-line přihlášky jsou na 

adrese: http://pecenkovydny.cz/ .   

Ředitelka KHS JČK doc. Kotrbová a dr. Luňáčkové informovaly o stavu příprav:      

 utvoření vědeckého výboru – bylo dohodnuto, že vědecký výbor bude shodný s organizačním 

– kromě členů výboru SEM, dr. Luňáčkové a doc. Kotrbové v něm budou ještě další zástupci 

z KHS JČK,   

 byli diskutováni garanti jednotlivých bloků, 

 pořadatelská agentura Zdeněk Hajn, Jihlava, po konzultacích s dr. Křížovou i dr. Luňáčkovou 

předložila smlouvu o pořádání PED 2018 na sekretariát ČLS JEP,  

 Závěrečným termínem zaslání abstrakt zůstává 10. červen 2018.   

 

3) Nové členství v SEM – o členství požádala: MUDr. Jana Košťálová  (* 1971) z CEM - SZÚ.  

Výbor SEM schválil přihlášku jednomyslně.   

 

4) Spravování webu SEM: dr. Fabiánová převzala od prof. J. Berana správu webu SEM. Dr. 

Fabiánová a dr. Křížová navštívily pracovnice firmy Meditorial, která tento web provozuje. Byly 

dohodnuty podmínky další spolupráce. Členové výboru SEM si připraví do příští schůze ev. návrhy na 

změny webových stránek SEM. 

 

5) Dr. J. Veselá ze sekretariátu ČLS JEP požádala o revizi doporučených postupů OS na webu ČLS 

JEP. Ve spolupráci výboru SEM s autory dosavadních doporučených postupů za SEM (dr. Jindrák, dr. 

Bébrová) budou tyto postupy revidovány.  Dr. Fabiánová je poté umístí na web SEM a zařídí 

propojení s webem ČLS JEP. Na příští schůzi výboru budou diskutovány i návrhy dalších možných 

doporučených postupů.  

 

6) Z předsednictva ČLS JEP přišlo za uplynulý měsíc od minulé schůze výboru SEM celkem 8 

legislativních dokumentů k připomínkování či pro informaci. Výbor SEM se těmito dokumenty 

zabýval a v případě potřeby jednotlivě připomínkoval.  

 

7) Předsedkyně Společnosti dostala pozvání k účasti na Shromáždění představitelů ČLS JEP, které 

se bude konat 5.4.2018 v Lékařském domě. Jako host vystoupí současný ministr zdravotnictví Mgr. et 

Mgr. Adam Vojtěch.  Účastníci byli vyzvání, aby předem sdělili organizátorům témata, která by chtěli 

při diskuzi otevřít. Členové výboru se shodli na třech tématech: vzdělávání v oborech epidemiologie a 

mikrobiologie, personální situace oborů a odměňování pracovníků ve veřejném zdravotnictví.  Dr. 

Křížová odeslala dopis na ČLS JEP s potvrzením účasti a uvedenými podněty do diskuze. 

 

8) Předsedkyně SEM odeslala v součinnosti s výborem SLM na MZ návrh řešení situace spojené 

s ukončením dodávek oxacilinu v roce 2018. MZ má jiný návrh na řešení – členové výboru SEM 

byli s odpovědí MZ seznámeni. MZ dále jedná s Centrální koordinační skupinou Národního 
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antibiotického programu (CKS NAP). Další postup SEM bude v koordinaci s výborem SLM a CKS 

NAP.   

 

9) Prof. Pazdiora evokoval nedokončenou aktivitu výboru SEM: aktualizovat koncepci oboru 

epidemiologie. Dr. Křížová poslala text koncepce členům výboru k  připomínkám, resp. aktualizacím.  

Členové výboru pošlou do 20.4..návrhy na aktualizaci koncepce, editaci upraveného textu koncepce  

provede: dr. Fabiánová. Na květnovém jednání výboru SEM bude diskutován aktualizovaný text 

koncepce EPI a dohodnuta jeho finalizace.  

 

10) Výbor SEM byl požádán o stanovisko k pověření RNDr. Lenky Richterové vedením NRL pro 

diagnostiku tropických parazitárních infekcí, zřízené v nemocnici Na Bulovce. Výbor SEM 

jmenovanou jednomyslně doporučil. 

 

11) Společnost AIM Group International vyzval výbor České vakcinologické společnosti o připojení 

ke kandidatuře Prahy ve výběrovém řízení na uspořádání mezinárodní konference "ESWI Influenza 

Conference 2020". Prof. Pazdiora evokoval myšlenku na připojení výboru SEM k této aktivitě. Výbor 

SEM jednomyslně souhlasí a dr. Křížová odešle jménem výboru SEM společnosti AIM Group 

International dopis vyjadřující zájem.  

 

12) Prof. Ivan Raška oslovil předsedkyni SEM se žádostí o znovupředložení návrhu na udělení 

státního vyznamenání prof. Karlovi Raškovi in memoriam. Členové výboru se shodli, že SEM 

předloží letos návrh znovu.   

 

13) Dubnový seminář v Lékařském domě: 

3.4.2018         13:30 Parazitologie 

SEM, SIL; koord.: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal. 

 

14) Květnový seminář v Lékařském domě odpadá – první úterý v měsíci je státní svátek 

 

15) Červnový seminář v Lékařském domě: 

5.6.2018      13:30 Cestovní a tropická medicína 

   SEM; koord.: prof. J. Beran, dr. Z. Manďáková 
 

16) Příští schůze výboru SEM se koná netradičně ve čtvrtek 10. 5. 2018 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

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

vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM 


