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

 
Zápis ze schůze výboru konané 5. 4. 2016 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beran, dr. J. Částková,      
                  dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková,  
                  dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  
Omluveni: prof. J. Beneš. 
 
 
1) Hlavní letošní akce naší společnosti jsou 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016, 
které se budou konat 21. – 23. září  v Hotelu Flora Olomouc.  
Podrobné informace, včetně on-line přihlášky jsou na webových stránkách konference: 
http://www.pecenkovydny.cz/ .  
Konečný termín pro přihlášku s aktivní účastí je 30. 6. 2016 (nutné přiložení abstraktu). 
Definitivní program bude předsedkyně vědeckého a organizačního výboru dr. Vlčková řešit 
se členy výboru SEM e-mailovou cestou v průběhu prázdnin. Předběžně byli diskutováni 
koordinátoři jednotlivých bloků. 
 
2) Kongres KMINE 2017 bude organizovat SEM, pod vedením předsedkyně SEM dr. 
Křížové. Zástupkyní bude dr. Macková. Navržené termíny dle priorit SEM:  

a) 25.-27.10.2017 
b) 11.-13.10.2017 
c) 13.-15.9.2017 

Předsedkyně SEM projedná navržené termíny se spolupořádajícími výbory, tj. SIL a SLM a 
na květnovém jednání výboru SEM bude stanoven definitivní termín KMINE 2017. Výbor 
SEM souhlasí, aby organizační zajištění prováděla firma GUARANT; dále odsouhlasil místo 
konání: Konferenční Centrum City (KCC) v Praze na Pankráci. Rozpočet KMINE 2017 bude 
dále diskutován.  
  
3) ECCMID se koná 9.-12.4.2016 v Amsterodamu. Kongresu Evropské společnosti pro 
klinickou mikrobiologii a infekční lékařství a jednání Assembly ESCMID se účastní čestná 
členka výboru SEM, doc. Jelínková. O refundaci registračního poplatku pro aktivní účastníky 
do 35 let nikdo nepožádal.    
 
4) Aktualizace WEB SEM 

 předsedkyně a členové výboru vyjadřují díky prof. Beranovi, který se obětavě o 
webové stánky naší Společnosti stará; 

 na hlavní liště je odskok na časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, kde je 
aktualizován seznam všech publikací v EMI  letech 2014 a 2015 s přímým odskokem 
na full texty; 

 na této stránce bude uveden i aktualizovaný úvodník EMI 2016. 
 
5) Hlavní hygienik MZ ČR dr. Valenta odpověděl na dopis, který mu 11.3.2016 zaslala 
předsedkyně dr. Křížová jménem výboru SEM se žádostí o stanovisko na kritickou 
medializaci postupu HS hl.m. Prahy. Záležitost se týkala oznámení protiepidemického odboru 
HS hl.m. Prahy o podezření ze spáchání trestného činu šíření HIV infekce podle §  152 
zákona č. 40/2009 Sb, které bylo podáno Městskému zastupitelství v Praze. Hlavní hygienik, 
dr. Valenta zcela souhlasí s názorem výboru naší Společnosti, ze kterého vyplývá 
jednoznačná podpora postupu protiepidemického odboru HS hl.m. Prahy. Předsedkyně 
přepošle odpověď dr. Valenty členům výboru. 
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6) Purkyňův nadační fond - předsedkyně SEM informovala členy výboru o podpoře tohoto 
fondu mladým lékařům do 35 let. Fond vyhlásil Cenu za publikaci, která byla otištěna v r. 
2015 v časopise s nejvyšším impakt faktorem. Další informace jsou na webových stránkách: 
www.purkynuvfond.cz .   
 
7) Prof. Pazdiora připomněl neutěšenou situaci lékařů v hygienické službě. Dr. Křížová 
připraví draft dopisu, který po schválení na příští schůzi výboru SEM bude zaslán prezidentu 
ČLK dr. Kubkovi a představitelům dalších důležitých institucí. Výbor SEM konstatoval, že 
v této záležitosti již opakovaně, leč bezvýsledně, kontaktoval důležité představitele 
v minulých letech: 2011 a 2012. 
 
8) Úterní semináře v LD 2016 – dr. Křížová poslala koordinátorům definitivní plán akcí 
v roce 2016 s poděkováním za ochotu ujmout se sestavení a koordinování programu. Dále 
připomněla, že program semináře je nezbytné zaslat sekretářce SEM, paní Heroldové 
nejpozději měsíc před termínem kvůli zajištění přidělení kreditů 
 
9) Návrhy na ocenění 2016: členové výboru souhlasili s návrhem, aby bylo – u příležitosti 
významné životního jubilea - uděleno doc. MUDr. Bohumíru Křížovi, CSc. Čestné členství 
ČLS JEP.  Dr. Petráš připraví návrh, který bude zaslán hlavnímu výboru ČLS JEP. Diplom 
Čestného ocenění bude předán na konferenci KMINE. 
 
10) Různé 
dr. Macková informovala o schůzi RAKL (14.3.2016), na které byla diskutována zejména 
problematika tzv. „sdílených kódů“ mezi jednotlivými odbornostmi a oborem mikrobiologie. 
ČSAKI a ČSKB, osloví mikrobiology (SLM, která bude informovat SEM) k jednání o 
podmínkách sdílení výkonů odbornosti 802 – lékařská mikrobiologie. Výstupy jednání po 
schválení Pracovní skupinou MZ pro sdílené kódy by měly být dostupné na webech 
společností.  
Dne 22.4.2016 proběhne v LD seminář NASKL k problematice interních kontrol 
v laboratořích. Za problematiku mikrobiologie vystoupí dr. Scharfen.  
 
11) Dubnový seminář v Lékařském domě: 
5.4.2016,  13:30  Parazitologie 

SEM, SIL; koord.: doc. Votýpka 
 

12) Květnový seminář v Lékařském domě: 
3.5. 2016,  13:30  Infekce spojené se zdravotní péčí 

SEM, SIL; koord.: dr. Jindrák, dr. Šťastník 
 
 
  
13) Příští květnová schůze výboru se koná 3.5. 2016 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  
       


