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

Zápis ze schůze výboru konané 3. 6. 2014

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. J. Beran, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, doc. J. Jelínková,
dr. V. Němeček, dr. J.Trmal, dr. J. Kynčl, dr. J. Vlčková, dr. M. Havlíčková;
Omluveni: dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, dr. B. Macková, prof. P. Pazdiora .

1) Noví členové SEM – o členství v naší Společnosti požádali: MUDr. D. Veselá (Jindřichův
Hradec, * 1972), Mgr. L. Kramná (Motol, * 1983), Mgr. L. Čechová (Nové Město na Mor., *
1972) Výbor schválil všechny tři přihlášky jednomyslně.

2) Letošní 26. Pečenkovy epidemiologické dny se konají v Luhačovicích 16.-18.9.2014.
Podrobné informace jsou na adrese: http://www.pecenkovydny.cz/ Členové SEM jsou
vyzýváni k účasti.
Termín pro poslání abstraktů byl posunut na 30.6.2014, stejný zůstává termín pro včasnou
registraci (30.6.2014). Po tomto datu připraví dr. Tkadlecová, ve spolupráci s garanty
jednotlivých bloků,  zařazení příspěvkůdo programu (přednáška/posterová sekce).

3) V příštím roce se bude konat Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie,
KMINE 2015. Hlavním organizátorem bude SIL, jmenovitě doc. Stanislav Plíšek, přednosta
infekční kliniky FN v Hradci Králové.

4) Připomínáme 17. výroční konferenci Evropské společnosti klinické virologie ESCV,
která se koná 28.9. – 1.11. 2014 v Praze. Předsedkyní organizačního výboru je dr. Vlasta
Štěpánová z FN Hradec Králové. Termín pro včasnou registraci je 30. červen 2014. Podrobné
informace jsou na webových stránkách: www.escv2014prague.com. Společnost pro
epidemiologii a mikrobiologii uhradí registrační poplatek svým členům, kteří budou prvním
autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno včas požádat předsedkyni SEM a přiložit
vyplněnou přihlášku na ESCV, abstrakt a potvrzení o jeho přijetí.

5) Byla opět diskutována úprava webových stránek SEM, administrátor webu prof. Beran
nastínil možnosti úprav, které byly výboremprojednány. Na webu bude zřízena rubrika
Kongresy a další akce, a bude možnost stáhnout si přihlášku do Společnosti.

6) Výbor SEM vyhlašuje pro členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace
v odborných časopisech v roce 2013. Podmínky soutěže jsou stejné, jako v předcházejících
letech. Oznámení s podmínkami soutěže bude vyvěšeno na webu SEM, zajistí prof. Beran.
Členové SEM jsou tímto vyzváni k podání návrhů na udělení Ceny na e-mailovou adresu
sem@szu.cz nejpozději do 15. srpna. Na schůzi výboru dne 2. 9. bude jmenována hodnotící
komise výboru SEM, která následně vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán
na Pečenkových epidemiologických dnech 2014 v Luhačovicích, 16.-18.9. 2014. Zápis z
jednání komise bude uveřejněn na webových stranách SEM.

7) Podnět SEM na NIKO ohledně IPO zpracoval prof. Pazdiora .Po zapracování
připomínek výboru SEM připravila dr. Křížová návrh textu. Členové výboru text odsouhlasili,
dr. Křížová pošle jménem SEM předsedovi NIKO, hlavnímu hygienikovi dr. V. Valentovi.

8) Na minulé schůzi byla schválena dvě vyznamenání SEM letošních jubilantů, členů
SEM: prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc. – návrh na Čestné členství ČLS JEP a doc. MUDr.
Eduard Schön, CSc. – návrh na Čestnou medaili ČLS JEP. Ocenění by mohla být předána na
Pečenkových epidemiologických dnech, případně na Semináři v Lékařském domě.
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9) Předsedkyně Společnosti zaslala prezidentské kanceláři opakovaný návrh na udělení
státního vyznamenání doc. D. Slonimovi. Žádost o podporu tohoto návrhu byla zaslána i
hlavnímu hygienikovi dr. V. Valentovi a předsedovi Senátu M. Štěchovi.

10) Od ČLK přišly dvě reakce na opakovanou výzvu SEM k přešetření činnosti dr.
Elekové. Revizní komise ČLK rozhodla naši stížnost přijmout a předat k dalšímu řešení
revizní komisi okresního sdružení lékařů ČLK v OS ČLK Praha 4.

11) Paní Dagmar Brožová, zástupce agentury Prague Convention Bureau – poslala další
nabídky možné spolupráce v pořádání kongresů – ECCMID, ICID, CISTM. Výbor SEM
souhlasí s pokračováním aktivit k získání možnosti pořádat některou z těchto mezinárodních
konferencí v Praze.

12) Předsednictvo ČLS pozvalo k účasti na slavnostní - Purkyňův den s udílením ocenění
ČLS. Akce se koná 18.6.2014 na zámku v Libochovicích,zúčastní se dr. P. Křížová a doc. J.
Jelínková.

13) Od vědecké sekretářky subkomise EUCAST pro testování antimykotik přišlo
poděkování za zaslání certifikátu pro doc. P. Hamala, jako reprezentanta SEM v této komisi.

14) Místopředseda SIL, dr. P. Kumpel informoval, že do funkce vědeckého sekretáře SIL
byla zvolena dr. J. Hobstová. Výbor SEM gratuluje!

15) Různé:

dr. Kynčl – upozornil na nový metodický návod MZ ke sjednocení postupu orgánů veřejného
zdraví při hlášení výskytu poranění zdravotnického nebo jiného odborného pracovníka během
poskytování zdravotní péče. Bohužel tento materiál nebyl s naší Společností vůbec projednán.
Dr. Kynčl zjistí podrobnosti na Centru hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ, odkud
zřejmě tento materiál pochází.

doc. Jelínková - informovala o XIX. Mezinárodním Lancefield sympoziu o streptokokách a
streptokokových infekcích, které se bude konat 9.-12.11.2014 v Buenos Aires v Argentině.

16) dnešní červnový seminář v LD: 3.6. 13:30, téma: Neuroinfekce
SIL, SEM; koor.: dr. Džupová, dr. Křížová, dr. Krbková

17) příští říjnový seminář v LD: 7.10. 13:30, téma: Cystická fibróza
SIL ; koor.: dr. Holčíková, dr. Homola, doc. Dřevínek

18) Příští schůze výboru SEM se bude konat 2.9. v 10:30 v SZÚ.

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


