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  ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 5. 2. 2013  v SZÚ 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, doc. J. Jelínková,   

dr. B. Macková, dr. V. Němeček, doc. P. Pazdiora,  dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;   

Omluveni: prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková,  dr. J. Kynčl; 

Hosté: dr. V. Jindrák, dr. J. Prattingerová, dr. D. Hedlová. 

 

1) Předsedkyně SEM, dr. Křížová,  přivítala všechny přítomné členy výboru a popřála jim vše 

dobré v roce 2013, hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě. Srdečně 

přivítala novou členku výboru SEM, MUDr. Barboru Mackovou. Dr. Macková byla na 

prosincové schůzi výboru na základě výsledku voleb kooptována za prof. Votavu (viz bod 1. 

zápisu z prosince 2012) .    

2) Předsedkyně SEM informovala, že rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bylo ve Státním 

zdravotním ústavu zřízeno Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní 

péčí (NRC-HAI). Na činnosti NRC-HAI se podílí také další instituce, a to Nemocnice Na 

Homolce v Praze, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice v Praze a 

Krajská hygienická stanice v Liberci. Činnost centra koordinují MUDr. Vlastimil Jindrák 

(vedoucí NRC-HAI), MUDr. Dana Hedlová a MUDr. Jana Prattingerová. Organizačně bylo 

pracoviště zařazeno do struktury CEM SZÚ. NRC-HAI bude mít koordinační, nikoliv 

exekutivní úkoly. Primář Jindrák posléze představil koncepci NRC-HAI, která zahrnuje 6 

oblastí. Tyto oblasti jsou uvedeny na webových stránkách SZÚ, na adrese:  

http://www.szu.cz/narodni-referencni-centrum-pro-infekce-spojene-se-zdravotni        

Primář Jindrák dále informoval o Kulatém stolu na téma „Koncepce národní surveillance 

infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice“,  který se uskuteční 20.února 2013 

v 9.00 v zasedací místnosti ředitelství SZÚ. Akci pořádá SZÚ a NRC-HAI ve spolupráci 

s Kanceláří WHO v ČR. Závěry diskuze budou prezentovány 7.5. v 13.30 na semináři SEM a 

SIL v Lékařském domě. Téma „Infekce spojené se zdravotní péčí“ koordinují prim. Jindrák a 

prim. Chmelík.     

3) Nový člen SEM – o přijetí do naší Společnosti požádal MUDr. Milan Trojánek (* 1986)  

z I. infekční kliniky 2. LF KU a Nemocnice na Bulovce. Výbor SEM  schválil přijetí 

jednomyslně. 

 

4) Dr. Křížová informovala o perspektivách časopisu EMI, který rozhodnutím vedení ČLS 

JEP mění nakladatele. Současná finanční situace prochází v letošním roce změnami, jejich 

dopad bude vyhodnocen výborem SEM začátkem příštího roku. Po zevrubné diskusi členové 

výboru SEM přislíbili aktivní účast při zajišťování příspěvků do časopisu EMI.  
 

5) Dr. Křížová kladně ohodnotila, že březnový seminář SLM v Lékařském domě (5.3. 

v 9.30) bude na téma:  Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření. Seminář 

koordinuje dr. Tamara Bergerová. 

 

6) Výbor společnosti souhlasí se žádostí dr. Prattingerové, aby SEM ČLS JEP byla 

pořadatelem Mezikrajského semináře epidemiologů, který se koná v Hotelu Port na 

Máchově jezeře 4. - 6. června 2013. Garantem je KHS Libereckého kraje a KHS Zlínského 

kraje, seminář se koná pod záštitou Hlavního hygienika ČR a Ředitelky kanceláře WHO v 

ČR.  

http://www.szu.cz/narodni-referencni-centrum-pro-infekce-spojene-se-zdravotni
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7) SEM ČLS JEP je spolupořadatelem 26. kongresu Československé společnosti 

mikrobiologické ČSSM s mezinárodní účastí, který koná 19. - 22.6. 2013 v Brně. Součástí 

kongresu jsou také XXII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. Prezidentem kongresu je 

doc. Filip Růžička. Podrobné informace včetně kontaktů a on-line přihlášky jsou na webové 

adrese: www.26kongrescssm.cz 

    

8) 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, 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 500.- EUR do 8.ledna 2013, po 8.1. 600.- EUR. Pro 

ostatní pracovníky je 700.- EUR, resp. 800.- EUR po 8.1. Hlavní organizátor, prof. Cornaglia,  

požádal dr. Křížovou o přednášku v problematice pneumokokových vakcín. Dr. Křížová se 

obrátila na prof. Cornagliu, zda by českým účastníkům mohl být prominut konferenční 

poplatek jako v roce 2011. Prof. Cornaglia žádosti vyhověl. Zájemci o účast se mohou 

přihlásit na adresu sem@szu.cz nejpozději do 11.2., zájemci o spolupředsedání některé ze 

sekcí jsou vítáni, zejména z řad mladých kolegyň a kolegů. 

 

9) Úhradu stanoveného ročního poplatku za členství SEM ČLS v ESCMID, jakožto 

afiliované Společnosti, zajistí v příslušném termínu dr. Částková. 

 

10) Předsedkyně SEM oznámila, že na webových stránkách časopisu Systematic and Applied 

Microbiology je prezentován článek brněnských a dalších autorů s návrhem pojmenovat po 

členu výboru dr. Petrášovi nově popsaný druh stafylokoka Staphylococcus petrasii. Dr. 

Křížová navrhla, aby dr. Petrášovi bylo uděleno čestné členství ČLS JEP. Členové výboru 

svému kolegovi upřímně gratulovali a jednomyslně schválili předložení návrhu vedení ČLS 

JEP. 

 

11) Hlavní hygienik ČR, dr. Valenta, požádal výbor SEM o stanovisko k novele zákona o 

potravinách. Výbor SEM stanovisko podpořil. V současnosti je novela ve stádiu 

projednávání. 

 

12) Předsedkyně SEM se na pozvání Hlavního hygienika dr. Valenty zúčastnila odborné 

konference k 60. výročí založení Hygienické služby, která se konala 17. - 18.12. 2012 ve 

Štiříně. Dr. Křížová prezentovala na konferenci činnost SEM. 

 

13) Prof. Kolářová, vedoucí katedry IPVZ,  vyžádala od SEM urychlené schválení otázek 

k atestaci z mikrobiologie – otázky stejné jako v minulosti, dr. Křížová dala jménem SEM 

souhlas. 

 

14) Ministerstvo zdravotnictví vzneslo prostřednictvím prof. Kolářové z IPVZ dotaz, zda 

SEM souhlasí s návrhem rozšíření interního kmene postgraduálu o pediatrii. Po diskuzi 

nebyl tento požadavek členy výboru SEM pro obor mikrobiologie doporučen.     

 

15) Další požadavek Ministerstva zdravotnictví se týkal zvýšení ekonomických nákladů na 

vyšetření. Výbor SEM nepředložil žádný návrh.  

 

 

 

 

http://www.26kongrescssm.cz/
http://www.escmid.org/Prague2013
mailto:sem@szu.cz
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Různé: 

Doc. Jelínková informovala o Mezioborovém semináři, který se konal 14. - 16. ledna 2013 

v Třeboni. Bohužel, díky řadě nepříznivých okolností organizátoři nečekaně oznámili, že letos 

byl závěrečný ročník tohoto pravidelného každoročního setkávání.  

Celkem 21 ročníků této tradiční akce prokázalo její smysluplnost a užitečnost především díky 

mezioborovým diskuzím mezi mikrobiology, infektology, epidemiology a přizvanými 

odborníky dalších lékařských oborů. 

Překvapivé sdělení organizátorů o ukončení seminářů bylo přítomnými účastníky vyslechnuto 

s jednoznačným politováním a vyústilo v žádosti o přehodnocení rozhodnutí a v prosby o 

zachování této akce. Členové výboru SEM, stejně jako zástupci spolugarantujících 

Společností SIL a SLM se naprosto shodují v názoru, aby třeboňský Mezioborový seminář 

byl zachován. Výbor SEM pověřil předsedkyni, aby napsala organizátorům žádost o zvážení 

jejich rozhodnutí s tím, že se napříště bude aktivně podílet na organizaci programu, včetně 

zajištění přednášejících.  

 

 

Dnešní seminář v LD:   
5.2. v 13.30  na téma „Mykózy“ organizují SEM a SIL, koordinují dr. Mencl, dr. Rozsypal, 

dr. Mallátová.  

 

Březnový seminář v LD, 5.3., 13:30, na téma „Vybrané přírodně ohniskové a endemické 

nákazy“ organizují SEM a SIL, koordinují doc. Pazdiora, dr. Krbková. 

 

Příští schůze výboru SEM se bude konat 5.3. 2013  v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

 

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

vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM 

    


