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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 3. 5. 2016 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, prof. J. Beran,  

      dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl,  

                  dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni:. dr. B. Macková, 

 

 

1) Hlavní letošní akce naší společnosti  27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 se budou 

konat 21. – 23. září  v Hotelu Flora, Olomouc. Předsedkyně organizačního a vědeckého 

výboru, dr. Vlčková, informovala o současném stavu příprav .  O záštitu konference, s kterou 

už dříve souhlasil děkan Lékařské fakulty, prof. Kolář, byl požádán Hlavní hygienik MZ ČR, 

dr. Valenta, který ji rovněž přijal. Dr. Vlčková požádá ještě o záštitu předsedkyni České 

kanceláře WHO, dr. Šteflovou.     

Podrobné informace, včetně on-line přihlášky jsou na webových stránkách : 

http://www.pecenkovydny.cz/ .  

Znovu upozorňujeme, že konečný termín pro přihlášku s aktivní účastí je 30. 6. 2016 (nutné 

přiložení abstraktu).  

 

2) Kongres KMINE 2017 bude organizovat SEM pod vedením předsedkyně  dr. Křížové. 

Zástupkyní bude dr. Macková. Výbory spolupořádajících Společností SIL a SLM byly 

seznámeny s navrženými daty (viz zápis z minulé schůze výboru) a projevily souhlas 

s termínem 25. – 27.10.2017. Členové výboru SEM definitivně tento termín schválili. 

Kongres se bude konat v Konferenčním Centru City v Praze na Pankráci. Předsedkyně dr. 

Křížová bude jednat se společností Guarant International o organizování KMINE 2017.   

 

3) 26. kongres ECCMID se konal 9.-12.4.2016  v Amsterodamu. Kongresu a jednání 

Assembly of Members ESCMID se účastnila čestná členka výboru SEM doc. Jelínková, která 

informovala o průběhu  akce. Zúčastnilo se 11 640 registrovaných  ze 123 zemí a 157 

vystavovatelů. Program probíhal paralelně v 11 posluchárnách, byl rozdělen do 203 sekcí – 

ústní prezentace, sympozia, klíčové přednášky, edukativní workshopy, setkání 

s experty.Bohaté sekce posterů obsáhly 1786 sdělení a 1000 Eposter viewing s osobní 

prezentací autorů. Z České republiky bylo registrováno 89 účastníků. Aktivní účast:  prof. 

Prymula a doc. Džupová, předsedali 3 sekcím,  přednášky v základních sekcích prezentovali 

dr. Chrdle a doc. Hrabáka početné posterové prezentace našich účastníků.  

Příští 27. kongres ECCMID se bude konat ve Vídni 21. – 24. 2017, následující 28. ECCMID 

bude v Madridu 21. – 24. 4. 2018.       

 

4) 14. kongres EMGM (European Meningococcal and Haemophilus Disease Society, EMGM 

Society, www.emgm.eu)  se bude konat v Praze ve dnech 18. – 21.9. 2017. Dr. Křížová byla 

požádána EMGM Boardem o organizování tohoto kongresu. Za odborný program bude 

odpovědný mezinárodní výbor. Čeští odborníci jsou zváni k aktivní účasti. Více informací je 

k dispozici na webových stránkách kongresu http://www.emgm2017.cz.    

 

5) Předsedkyně Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti, doc. Krištúfková, 

poslala pozvání na 5. ročník vědeckého kongresu „Zoonózy, alimentární nákazy a 

nákazy z vody – ochrana zdraví lidí a zvířat“, který se koná 18. – 20. října 2016 

v Bratislavě. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách http://www.konferencia-

zoonozy.estranky.sk/, konečný termín pro zaslání přihlášek: 30.6.2016, pro zaslání příspěvku: 

15.9.2016.   

http://www.emgm2017.cz/
http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/
http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/


 2 

 

6) Členové výboru SEM přijali návrh nominovat prof. Pazdioru do Národní koordinační  

komise pro problematiku HIV/AIDS, jakožto zástupce odborné Společnosti. Předsedkyně 

SEM dr. Křížová zašle nominaci předsedovi  komise, hlavnímu hygienikovi dr.Valentovi. 

 

7) Po e-mailové diskuzi byli ministrovi zdravotnictví navržení za dva zástupci SEM jako 

kandidáti do Národní imunizační komise NIKO MZ: dr. Částková a prof. Beran. Dr. 

Křížová poděkovala dosavadnímu zástupci za naši Společnost dr. Trmalovi za dlouholeté 

působení v komisi.   

 

8) Členové výboru SEM schválili koncept dopisu ohledně neutěšené situace platů lékařů 

v hygienické službě, který bude zaslán ministrovi zdravotnictví, hlavnímu hygienikovi, 

předsedovi ČLK, předsedovi ČLS JEP. Dále byla diskutována další strategie poslání 

podobného dopisu mimo rezort zdravotnictví.  

 

9) Návrhy na ocenění 2016. Na dubnové schůzi výboru SEM bylo odsouhlaseno udělení 

Čestného členství ČLS JEP doc. Bohumíru Křížovi. Dr. Petráš připravil návrh, který byl 

zaslán hlavnímu výboru ČLS JEP.  Členové výboru SEM dále navrhli, aby byl diplom 

Čestného členství Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii udělen prof. Benešovi, 

prof. Beranovi a prof. Pazdiorovi. Návrhy připraví dr. Petráš, diplomy budou předány na 27. 

Pečenkových epidemiologických dnech 2016. 

    

10) Vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP zaslala dr. Křížové přehled hospodaření 

SEM v roce 2015, podrobné informace podala dr. Částková. Lze konstatovat,  že v loňském 

roce bylo hospodaření vyrovnané.  

 

11) Dr.Veselá ze sekretariátu ČLS JEP poslala informaci o semináři „Transparentní 

spolupráce  z pohledu organizátorů“, který organizuje Společnost AIFP (Asociace 

inovativního farmaceutického průmyslu).   

 

12) Cestou sekretariátu ČLS JEP dostala Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii  

k připomínkování legislativní návrhy Ministerstva zdravotnictví. 

1. Novela vyhlášky č. 84/2008 Sb. o správné lekárenské praxi  

2. Novela vyhlášky č. 228/2008 Sb. o registraci léčivých přípravků. 

3. Novela vzhlášky č. 229/2008 Sb. o výrobě a distribuci léčiv  

4. Návrh nové vyhlášky nahrazující vyhlášku č. 226/2008 Sb. o právní úpravě humánních  

    léčivých přípravků. 

Výbor SEM reagoval k novele č. 84/2008 Sb a k novele č. 228/2008 Sb. 

 

13) Různé: 

dr. Křížová poděkovala prof. Beranovi, který se obětavě stará o webové stránky naší 

Společnosti.  

prof. Beneš informoval o výsledku voleb do výboru a do revizní komise Společnosti 

infekčního lékařství ČLS JEP.  Bylo navrženo 116 kandidátů,  celkem bylo 149 platných 

hlasů do výboru a 146 platných hlasů do revizní komise. Bylo zvoleno 14 členů výboru SIL a 

3 členové revizní komise . Předsedou výboru SIL se stal doc. Stanislav Plíšek, 

místopředsedou dr. Petr Kümpel a vědeckým sekretářem doc. Olga Džupová. Všem zvoleným 

výbor SEM blahopřeje a těší se na spolupráci. 

dr. Kynčl informoval, že byl vyzván prof. Stanley Plotkinem, který je autorem světoznámé 

knihy "Vaccines" a předsedou Global Influenza Initiative (GII), aby v řídícím výboru GII 

zastupoval oblast Střední a Východní Evropy. Cílem GII je přispět celosvětově k prevenci 

sezónní chřipky.  

Členové výboru blahopřejí dr. Kynčlovi k této významné funkci a přejí mu hodně úspěchu 

v reprezentaci České republiky. 
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14) Květnový seminář v Lékařském domě: 

3. 5. 2016,    13:30  Infekce spojené se zdravotní péčí 

SEM, SIL; koord.: dr. Jindrák, dr. Šťastník 

 

15) Červnový serminář v Lékařském domě: 

7. 6. 2016,    13:30  Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů 

     SEM, SIL:  koord. prof. Pazdiora, dr. Hobstová   

 

16) Příští červnová schůze výboru se koná 7. 6. 2016 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  

       


