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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 5. 12. 2017 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,                          

dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, V. 

Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal,; 

Omluveni: prof. J. Beran, doc. J. Jelínková, prof. P. Pazdiora, dr. J. Vlčková 

Host: dr. Zdenka Manďáková 

 

 

1) Volby nového výboru SEM na období 2018 – 2021 

Dr. Křížová upozornila na minulé schůzi výboru, že je nutno zahájit  přípravu voleb nového 

výboru SEM na období 2018 – 2021. Výbor SEM odsouhlasil, že volby budou jednokolové, 

korespondenční formou. Volby budou zahájeny v lednu 2018. 

Do volební komise bylo navrženo několik kandidátů, členů SEM. Předsedkyně SEM oslovila 

a předložila ke schválení složení volební komise: 

předsedkyně volební komise:  

MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hl.m. Prahy, 

členky volební komise:   

MUDr. Zdenka Manďáková, SZÚ-CEM,  

Monika Heroldová, SZÚ-CEM. 

Členové výboru schválili složení volení komise bez výhrad. 

 

2) Výbor SEM se zabýval neutěšenými platovými podmínkami lékařů pracujících na 

KHS – viz též bod 11) listopadového zápisu. Výbor se problémem ocenění lékařů v celé HS 

zabývá řadu let a bude se této otázce dále věnovat.  

 

3) Členové výboru SEM diskutovali o možnostech dalšího postupu ohledně Návrhu strategie 

prevence, profylaxe a terapie pertuse zejména s ohledem na novorozence a kojence 

včetně zohlednění úprav očkování platných od 1. 1. 2018. Po názorové diskusi bylo 

doporučeno, aby návrh strategie byl nejprve publikován ve formě recenzovaného odborného 

článku.  

 

4) Příští, 28. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, ECCMID 

2018, se bude konat v Madridu ve dnech 21. – 24. dubna 2018. Časový limit pro zaslání 

abstraktů byl 30.11.2017, pro registraci se zvýhodněnou cenou kongresového poplatku  

25.1.2018.  Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu: www.eccmid.org .   

Nabídka refundace registračního poplatku mladým členům SEM s přijaktým abstraktem – viz 

bod 4) listopadového zápisu. Termín k poslání byl abstraktů prodloužen do 1.12.2017. O 

refundaci se nikdo nepřihlásil. 

 

5) Ve dnech 7.- 8. 12. 2017 se uskuteční 28. Kongres ČLS JEP – který bude věnován 230. 

výročí narození J.E. Purkyně. Slavnostní část se uskuteční 7.12. 2017 v Senátu Parlamentu 

České republiky. SEM zastoupí předsedkyně společnosti. 

 

6) ČLS JEP – plán akcí a rozpočet na rok 2018  

vypracuje a odešle dr. Částková – pokladní SEM. Dr. Petráš dodá podklady – seznamy akcí 

SEM na rok 2018.  

 

 

 

http://www.eccmid.org/
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7) Členové výboru SEM  projednali výši členských příspěvků na rok 2018 a rozhodli 

nezvyšovat částku, tj. ponechat na současných 200.- Kč. Kolegové, kteří se stanou členy SEM 

po 1. říjnu, platí příspěvky až na další rok. 

 

8) Členka výboru SLM, dr. Bergerová, požádala SEM o podporu při interpretaci seznamu 

Národních standardních vyšetřovacích postupů, který výbor SLM, konkrétně primář Josef 

Scharfen, připravil a aktualizuje. Výbor SEM souhlasí s postupem SLM a požádal dr. 

Mackovou o další jednání s výborem SLM v této záležitosti. 

 

9) Dr. Malotová požádala výbor SEM o stanovisko ohledně posouzení způsobilosti 

k uvolňování mikrobiologických výsledků. Výbor SEM požádal dr. Mackovou o projednání 

s dr. Malotovou. 

 

11) Prosincový seminář v Lékařském domě:  

5.12. 2017;   13:30 Aktuality v mikrobiologii 

ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička 

Seminář je věnován významného životnímu výročí dr. Evy Aldové.  

 

12) Únorový seminář v Lékařském domě: 

6.2.2018        13:30 Chřipka a další virové respirační infekce 

   SEM, SIL; koord.: dr. M. Havlíčková, dr. K. Hermannová 

 

13) Příští schůze výboru SEM se koná 6. 2. 2018 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

Hezké Vánoce a vše nejlepší v roce 2018 všem členům SEM.  

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 

  

 


