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

Zápis ze schůze výboru konané 5. 11. 2013  v SZÚ

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

Za nepřítomné předsedkyni i místopředsedu vedl schůzi výboru dr. Petráš.

1. Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádala ing. Zuzana Bečvářová
(* 1989) z NRL pro meningokoky Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Výbor schválil
přihlášku jednomyslně.

2) Plán celostátních akcí 2013 - byl upřesněn, dr. Petráš zajistí zaslání sekretariátu ČLS, do
redakcí EMI, KMIL, Bulletinu ČSSM a bude publikován na webu SEM i ve Zprávách CEM.

3) Plán seminářů v Lékařském domě 2013 - byl zkompletován ve spolupráci s výborem
SIL ČLS JEP. Dr. Petráš zajistí zaslání na příslušná místa a publikování na webu SEM a ve
Zprávách CEM. Sekretářka SEM, paní Heroldová, zajistí rezervaci místnosti v LD.

4) V Olomouci proběhl 17. - 19.10. kongres KMINE 2013. Předsedkyně SEM poslala
hlavnímu organizátorovi, prof. Kolářovi, poděkování za úspěšnou akci.
Na kongresu byl oceněn prof. Václav Hájek diplomem Čestného členství SEM. Předsedkyně
dr. Křížová předala i cenu prof. Rašky za publikaci 2012 zástupkyni autorského kolektivu
vítězné publikace (viz bod 6).
V příštím kongresu KMINE v r. 2015, který bude pod patronací SIL, bude hlavním
organizátorem doc. Plíšek, přednosta Kliniky infekčních nemocí FN v Hradci Králové.
Předem bude nutné stanovit koordinaci odborného programu mezi jednotlivými pořádajícími
Společnostmi, tj. SIL, SEM a SLM.

5) Slovenská epidemiologická a vakcinologická společnost pořádá V. slovenský
vakcinologický kongres 16. - 18. ledna 2014 v hotelu Patria na Štrbském plese. Prezidentkou
kongresu je doc. Krištúfková. Deadline na aktivní účast + abstrakty, stejně jako na pasivní
účast je 11.11.  Podrobné informace - včetně on-line přihlášky - jsou na www.samedi.sk .

6) Cena prof. K. Rašky za významnou publikaci v oborech epidemiologie a mikrobiologie
za rok 2012 byla udělena autorskému kolektivu V. Hanulík, M. Chromá, M.A.Webber, R.
Uvízl, et al.  za publikaci „Záchyt kmenů Burkholderia cepacia komplex ve Fakultní
nemocnici Olomouc“, která byla otištěna v časopise Klinická mikrobiologie a infekční
lékařství 2012; 18(1): 4 - 8. Zápis z jednání hodnotící komise, které proběhlo 3.9., je
zveřejněn na webových stránkách SEM. Při následné e-mailové diskuzi přišla řada návrhů na
aktualizaci podmínek udělení Ceny prof. K. Rašky, hlavně podněty prof. Berana a prof.
Beneše. Na příští schůzi výboru, 3.12., bude v této diskuzi pokračováno.

7) Návrhy SEM na státní vyznamenání doc. Slonimovi a in memoriam prof. Raškovi,
nebyly prezidentskou kanceláří akceptovány.



2

8) Předsedkyně Společnosti poslala za výbor SEM předsedovi České lékařské komory
podnět k přezkoumání antivakcinačních aktivit dr. Elekové (viz bod 7. Zápisu ze schůze
výboru 3.9.2013). Dr. Kubek na dopis odpověděl a informoval, že Představenstvo ČLK
přijalo v této záležitosti dne 6.9. usnesení, které je zveřejněno na webu ČLK
(http://www.lkcr.cz/doc/cms_library/zapis-z-jednani-predstavenstva-2013-zari-100544.pdf .

9) Dr. Petráš podal návrh na udělení ocenění SEM - Medaile ČLS JEP prof. Potužníkovi,
který se dožívá 6.1. 2014  90 let. Doc. Jelínková stručně informovala o zásluhách prof.
Potužníka. Výbor návrh schválil. Dr. Petráš a paní Heroldová zařídí v sekretariátu ČLS.

10) Paní Menclová z ekonomického odd. ČLS JEP poslala formulář na rozpočet na rok
2014 -  zařídí pokladní SEM, dr. Částková - termín do konce listopadu.

11) Znovu připomínáme 24. ECCMID 2014 – Evropský kongres klinické mikrobiologie a
infekčního lékařství se bude příští rok konat v Barceloně ve dnech 10.–13. května 2014.
Časový limit pro zaslání abstraktů je 10. prosinec 2013, deadline pro včasnou registraci je 30.
leden 2014. Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu:
www.escmid.org/eccmid2014 . SEM uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům
naší Společnosti – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno
včas požádat předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID,  abstrakt a
potvrzení o jeho přijetí.

12) Různé:

dr. B. Macková - Jednání RAKL dne 14.10.2013 se týkalo projednání návrhů jednotlivých
OS k hodnocení kvality práce laboratoře a jejího uznání pro případnou vyšší hodnotu bodu
v úhradové vyhlášce. Prof. MUDr. V. Palička, CSc. předložil koncem října jménem všech
odborných společností návrh na další postup Ing. H. Rögnerové náměstkyni ministra
zdravotnictví ČR a MUDr. JUDr. P. Hoňkovi, náměstku ředitele VZP.
Rada se seznámila se stanoviskem MZdr k otázce posuzování kvality ZZ a pověřila předsedu
dalším jednáním o přesnější specifikaci.
Rada se shodla, že sdílený výkon může vykazovat i sdílející společnost a to se zohledněním
svých personálních a kvalifikačních požadavků. Pokud je ale „sdílený výkon“ mateřskou
odborností uveden na listu metod, které musí být akreditovány, pak i sdílející odbornost jej
musí mít akreditován.
Další zasedání rady 2.12.13

dr. B. Macková - Informace z OK ČIA 1.10.2013
Již dříve výbor SEM souhlasil, že uvolňovat výsledky LM smí pouze specializovaný
pracovník (lékař s atestací LM nebo JOP s atestací LM), případně pracovník zařazený do
atestační přípravy LM, proškolený pro tuto činnost. Lékařská konzilia smí provádět pouze
lékař s nejvyšší kvalifikací v LM.
Pokud má Mikrobiologická laboratoř pracoviště na více adresách, každé takové pracoviště
musí splňovat minimální personální a přístrojová kritéria.
Členům výboru bude v dohledné době k připomínkování zaslána problematika projednávaná
na OK ČIA, která vychází z aktualizace normy 15189 (náležitosti výsledku, sdílené výkony,
nejistota měření v LM, nová definice smluvní laboratoře, vedení záznamů pro spotřební
materiál).
Dále bude k připomínkám zaslán návrh minimálních akreditovaných metod vytvořený
PSKOML (pracovní skupina pro koncepční otázky v LM tvořená členy SEM a SLM).
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13) Dnešní seminář v LD - listopad: 5.11.  téma: Infekce vyvolané mykobakteriemi
pořádají SIL, SEM; koor.: dr. Holčíková, dr. Zemanová

14) Prosincový seminář v LD: 3.12.  téma: Aktuality v mikrobiologii
pořádá ČSSM koor.: doc. Růžička

Při zahájení bude předsedkyní Společnosti předána, spolu s diplomem, medaile ČLS JEP dr.
Pavle Urbáškové a diplom Čestného členství ČLS JEP dr. Janu Augustinovi.

15) Příští schůze výboru SEM se bude konat 3.12.  v 10:30 v SZÚ.

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


