ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 5. 6. 2018
Přítomni: dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,
dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora,
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková
Omluveni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková
dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková, dr. K. Fabiánová.
1) Hlavní letošní akce SEM, 28. Pečenkovy epidemiologické dny, se koná v Českých Budějovicích
12. – 14. září 2018. Pravidelné setkání odborníků pořádá SEM ve spolupráci s KHS Jihočeského kraje.
Hlavním organizátorem je MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru KHS
Jihočeského kraje. Webové stránky, včetně hlavních témat konference a on-line přihlášky, jsou na
adrese: http://pecenkovydny.cz/ . Závěrečným termínem pro zaslání abstrakt je 10. červen 2018.
Členové výboru SEM budou spolupracovat s dr. Luňáčkovou při přípravě odborného programu PED
2018 a při hodnocení předložených abstraktů k zařazení pro přednáškovou nebo posterovou
prezentaci.
2) Členové výboru byli vyzváni na květnovém jednání k podání návrhů na místo konání konference
PED v roce 2020. Zatím žádný návrh nepadnul, úkol trvá.
3) Na zářijovém jednání výboru SEM budou předloženy návrhy programu celostátních odborných
akcí a seminářů SEM pro rok 2019 – členové výboru SEM byli požádáni o přípravu podkladů pro
návrhy.
4) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlásil pro členy SEM soutěž o
Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2017. Podmínky soutěže byly
stejné, jako v předcházejících letech. Oznámení a podmínky soutěže byly vyvěšeny na webu SEM.
Členové SEM byli vyzváni k podání návrhů na udělení Ceny na e-mailovou adresu sem@szu.cz
nejpozději do 4.6.2018. Celkem se sešlo 16 návrhů. Po zasedání dnešního výboru budou posouzeny
hodnotící komisí, která vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na konferenci
Pečenkovy epidemiologické dny 2018 v Českých Budějovicích. Zápis z jednání hodnotící komise
bude po předání Ceny uveřejněn na webových stranách SEM.
5) Návrhy ocenění pro členy SEM ČLS JEP na rok 2018. Na Zlatou pamětní medaili ČLS JEP
výbor SEM navrhuje MUDr. Jana Augustina, emeritního ředitele KHS České Budějovice (letos v
červenci bude mít 80. narozeniny), na Čestnou medaili ČLS JEP prof. MUDr. Jiřího Beneše, Ph.D.,
člena výboru SEM i SIL, na Čestnou medaili ČLS JEP MUDr. Jitku Částkovou, CSc. dlouholetou
členku výboru SEM. Ocenění budou předána na Pečenkových epidemiologických dnech 2018
v Českých Budějovicích.
6) Dr. J. Veselá ze sekretariátu ČLS JEP požádala o revizi doporučených postupů OS na webu ČLS
JEP. Ve spolupráci výboru SEM s autory dosavadních doporučených postupů za SEM (dr. Jindrák, dr.
Bébrová) budou tyto postupy revidovány. Na příští schůzi výboru budou diskutovány i návrhy dalších
možných doporučených postupů – úkol trvá.
7) Z předsednictva ČLS JEP přišlo od minulé schůze výboru SEM pět legislativních dokumentů
k připomínkování či pro informaci. Výbor SEM se těmito dokumenty zabýval a v případě potřeby
jednotlivě připomínkoval.
8) Předsedové OS byli požádáni prof. Švihovcem o potvrzení svých zástupců v Komisi pro lékovou
politiku a kategorizaci či jmenování jiných. Dosavadním zástupcem SEM je MUDr. O. Nyč, CSc.
Členové výboru souhlasí, aby dr. Nyč pokračoval ve své funkci, po jeho souhlasu pošle dr. Křížová
stanovisko výboru SEM prof. Švihovcovi.
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9) Na dubnové schůzi byli členové výboru SEM požádáni předsedkyní o podněty k aktualizaci
koncepce oboru epidemiologie. Editaci aktualizované verze provádí dr. Fabiánová. Úkol trvá.

10) Různé:
• Členové výboru SEM se urychleně připojili k akci výboru ČVS ohledně podnětu na SÚKL o
úhradě meningokokových vakcín. Dr. Křížová předala stanovisko SEM prof. Prymulovi a
prof. Chlíbkovi.
• Dr. Petráš – dr. Pavla Urbášková požádala výbor SEM o potvrzení její pozice jako garanta v
komisi SEAI (Seznam esenciálních antiinfektiv) pro SÚKL. Výbor souhlasí, dr. Petráš
připraví potvrzení, které bude zasláno MUDr. Doubravce Košťálové ze SÚKLu.

11) Červnový seminář v Lékařském domě:
5.6.2018 13:30
Tropická a cestovní medicína
SEM; koord.: prof. J. Beran, dr. Z. Manďáková
12) Příští schůze výboru SEM se koná 4. 9. 2018 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM
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