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

Zápis ze schůze výboru konané 5. 3. 2013  v SZÚ

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

1. Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádala MUDr. Daniela Lžičařová
(* 1978) z NRL pro pertusi a diftérii Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Výbor
schválil přihlášku jednomyslně.

2) 2nd ESCMID Conference on The Impact of Vaccines on Public Health, se bude konat
v Praze v hotelu Ambassador ve dnech 22. - 24. 3.2013.
 Přihlásilo se přes 90 zájemců o účast gratis – dr. Křížová poslala seznam prof.

Cornagliovi – všichni zájemci z České republiky o bezplatnou účast na konferenci byli
prof. Cornagliou schváleni – informace byla zájemcům o účast předána e-mailem. .

 Program sestaven, čeští zájemci o spolupředsedání sekcí byli prof. Cornagliou
schváleni – informace byla spolupředsedajícím předána e-mailem.  Přihlásilo se více,
než bylo potřeba, dr. Křížová vyslovuje všem velký dík a omlouvá se všem
nezařazeným.

3) Návrh předsedkyně znovu požádat vedení ČLS JEP o udělení Ceny J. E. Purkyně
RNDr. Evě Aldové, CSc. za její celoživotní dílo v oblasti mikrobiologie schválil výbor
jednomyslně.  Dr. Aldová se v roce 2012 dožila významného životního jubilea 90 let. Návrh
předloží předsedkyně SEM vedení ČLS JEP.

4) Ve dnech 14.-16.2.2013 proběhlo 5. výroční zasedání SLM v kongresovém centru
Nemocnice na Homolce v Praze. Zúčastnili se ho dr. Macková, dr. Fajfrlík a doc. Jelínková,
kteří seznámili výbor SEM  s jeho průběhem . Předseda pracovní skupiny pro „Kultivaci
sazebníku“, která má aktualizovat Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (SZV)
doc. Čermák na zasedání informoval o současné situaci. Bylo nově přijato 10 výkonů, u 16
výkonů byl podstatně změněn obsah.
Další jednání zasedání SLM se věnovalo mj. pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání
v lékařské mikrobiologii. Účastníci zasedání byli seznámeni i se závěry satelitního programu
Pracovní skupiny pro přípravu Národních standardních operačních postupů.
Prof. Kolář, šéfredaktor KMIL, posluchače seznámil s naléhavými problémy zajištění financí
a dostatečného počtu odběratelů časopisu.

5) Důležitou informací z jednání SLM o Kultivaci sazebníku (viz bod 4) bylo zjištění, že
nositelem výkonu, který spadá pod odbornosti č. 802, 803, 804 a 822 by měl být nadále pouze
lékař. Členové výboru SEM se v souladu s žádostí SLM dohodli, že předsedkyně SEM
požádá předsedu Pracovní skupiny k SZV, dr. Pokorného na MZ ČR, aby do SZV ke
každému výkonu, který spadá do výše uvedené odbornosti v rámci Detailů nositelů výkonu
byla doplněna do Poznámky k nositeli výkonů u všech kódů, kde je uveden jen lékař (L1,
L2, L3), informace: „Lékař se spec. způsobilostí nebo jiný vysokoškolský pracovník se spec.
způsobilostí“. Zdůvodněním je skutečnost, že na mnoha pracovištích v ČR tyto výkony v plné
kvalitě zajišťují i specialisté nelékaři, kteří mají plnou odbornou způsobilost (atestaci) v
oboru.
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6) Časopis EMI
 nabídka MeDitorial, s.r.o. ke zvýšení atraktivity časopisu EMI a vyššího komfortu

čtenářů jeho digitální verze na www.cls.cz s prolinkem na www.prolekare.cz.
Podrobné informace o této aktivitě budou umístěny na webových stránkách SEM.

 proběhla schůzka šéfredaktorů časopisů ČLS JEP s novým vydavatelem MF.

7) 20.2.13 byl uspořádán v SZÚ Kulatý stůl na téma: „Koncepce národní surveillance
infekcí spojených se zdravotní péčí v České republice“. Závěry diskuze, které se zúčastnila
dr. Křížová (za CEM i SEM), budou prezentovány na webu CEM (NRC HAI) a 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.

8) Různé:
 Dr. Macková informovala o jednání odborné komise ČIA k revizi normy 15189.

V připomínkovém řízení je nové vydání normy ČSN EN ISO 15189 – Zdravotnické
laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Dr. Macková bude informovat o
jejím vydání.

 Dr. Křížová s doc. Jelínkovou a dr. Aldovou se účastnily 11.2. vernisáže výstavy
„Smrt pravých neštovic“, kterou pořádala Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích (rektor prof. Grubhoffer), Kancelář WHO v ČR (ředitelka dr. Šteflová) a
Akademický klub Společnosti pro vědu a umění v Č. Budějovicích. Výstava se koná
v Akademické knihovně Jihočeské univerzity.

9) Dnešní seminář v LD: 13:30 „Vybrané přírodně ohniskové a endemické nákazy“
organizují SEM a SIL, koordinují doc. Pazdiora, dr. Krbková.

10) Dubnový seminář v LD: 2.4. 13:30 „Molekulární diagnostika v parazitologii“
SEM; koordinuje doc. Ditrich.

11) Příští schůze výboru SEM se bude konat 2.4. 2013  v 10:30 v SZÚ.

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


