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

 
Zápis ze schůze výboru konané 4. 12. 2012  v SZÚ 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš, doc. J. Jelínková,    
dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal;   
Omluveni: doc. P. Pazdiora, prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. J. Vlčková , 
prof. M. Votava.   
 
1) Prof. Votava informoval předsedkyni, dr. Křížovou, že vzhledem k svému zdravotnímu 
stavu se již nemůže účastnit zasedání výboru a požádal ji, aby ho výbor uvolnil z funkce a 
zvolil za něj náhradu. Přítomní členové výboru se shodli, že přání prof. Votavy je nutné 
respektovat. Vyslovují mu dík za vše, co v dlouhých letech svého působení jako člen výboru 
pro SEM vykonal. Předsedkyně pošle prof. Votavovi ještě oficiální dopis. 
Členové výboru vybírali z kandidátů, kteří se umístili v posledních volbách na předních 
místech a brali v úvahu, že za mikrobiologa by měl do funkce nastoupit mikrobiolog. Byla 
vybrána MUDr. Barbora Macková a přítomnými členy výboru byla jednomyslně schválena. 
Předsedkyně SEM tuto nominaci dr. Mackové oznámila a ta funkci přijala.        
       
2) Hlavní hygienik ČR, dr. Valenta, požádal výbor SEM o stanovisko k novele zákona o 
potravinách – termín předložení do 10.12. Urgentní situace bude řešena e-mailovou diskuzí. 
Již v diskuzi vyjádřili členové výboru velké odborné výhrady k navrhované novele a podporu 
stanoviska hlavního hygienika ČR. 
 
3) Hlavní hygienik poslal předsedkyni SEM pozvánku k aktivní účasti na odbornou 
konferenci k 60 let HS. Konference se koná  17.-18.12. ve Štiříně.  
 
4) Sekretariát ČLS JEP vznesl požadavky týkající se výše příspěvků na rok 2013, 
aktualizace výboru a další záležitosti týkající se evidence členské základny. Výbor 
jednomyslně odsouhlasil, že výše členských příspěvků SEM na rok 2013 nebude zvyšována.  
 
5) Přihlášky na 23rd ECCMID kongres, který se bude konat 27.- 30. dubna 2013 v Berlíně,  
byly uzavřeny.  Nikdo nepožádal výbor SEM o finanční podporu k aktivní účasti – viz bod 4) 
zápisu z listopadové schůze. 
 
6) 2nd ESCMID Conference on The Impact of Vaccines on Public Health  
Po úspěchu této první konference ESCMID v Praze, která se konala 1.-3.4.2011 v hotelu 
Ambassador v Praze, rozhodl se výbor ESCMID uspořádat v Praze 2. vakcinologickou konferenci 
ESCMID, 22. - 24. 3. 2013. Webové stránky konference, včetně registračního formuláře, jsou na 
adrese www.escmid.org/Prague2013 . Registrační poplatek je pro členy ESCMID a afiliované 
Společnosti včetně SEM do 8.ledna 2013 500.- EUR, po 8.1. 600.- EUR. Pro ostatní pracovníky 
je 700.- EUR, resp. 800.- EUR po 8.1. President ESCMID prof. Cornaglia požádal dr. Křížovou o 
přednášku v problematice pneumokokových vakcín.  
 
7) Předsedkyni SEM přišlo od doc. Kryštúfkové, předsedkyně Slovenské epidemiologické a 
vakcinologické společnosti, pozvání k účasti na IV. Slovenský vakcinologický kongres, který 
se koná ve dnech 17. - 19. ledna na Štrbském plesu. Bohužel se akce prakticky překrývá 
s mezioborovým seminářem Třeboň 2013. Bližší informace jsou na adrese: www.samedi.sk 
 
8) Divize Medical Services vydavatelského domu Mladá fronta, a.s. která se stala 
nakladatelem odborných časopisů ČLS, včetně našeho časopisu EMI, oslovila předsedkyni 
SEM s nabídkou zajišťování akcí zdravotnických pracovníků, včetně mediální podpory.     
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9) Ministerstvo zdravotnictví ČR organizuje administrativní kontrolu proo čkovanosti. 
Členové výboru konstatují, že je škoda, že nebyla do seznamu zařazena i kontrola 
proočkovanosti pneumokokovou a chřipkovou vakcínou. 
 
 
10) Dnešní seminář v LD:   
4.12., 13:30, na téma „Aktuality v mikrobiologii“ organizuje ČSSM, koordinátor doc. Filip 
Růžička.  Certifikáty zajišťuje SEM - paní Heroldová.   
 
11) leden:  14.-16.   Mezioborový seminář Třeboň  2013 
   SEM+SLM+SIL : koord. dr. Žampach P, dr. Žampachová E.,  
                                                                             dr. Chmelík V. 
 
12) únor:    5.2. Mykózy  
SEM, SIL; koor.: dr. Mencl, dr. Rozsypal 
 
 

 
 
13) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 5.2.2013  v 10.30.  
 
 
 

Výbor SEM přeje všem členům 
Společnosti hezké Vánoce  

a  
PF 2013 

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


