ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 6. 10. 2015
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík,
dr. V. Jindrák, dr. B. Macková, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková.
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. M. Havlíčková, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček.
1) Hlavní letošní akce, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie
(KMINE 2015) se uskutečnil ve Špindlerově Mlýně, 23.-25. 9. 2015, hlavním organizátorem byla
Společnost infekčního lékařství. Kongres měl velký úspěch, výbor vyjadřuje poděkování a gratulaci
prezidentovi kongresu, doc. Plíškovi i celému jeho týmu, oficiální poděkování zašle jménem výboru
spolupořádající SEM dr. Křížová.
Z výboru SEM se účastnili prof. Beneš, prof. Beran, dr. Fajfrlík, dr. Havlíčková, dr. Jindrák, doc.
Jelínková, dr. Macková, dr. Němeček, prof. Pazdiora, dr. Petráš, dr. Vlčková.
2) Příští KMINE 2017 bude organizovat SEM. Členové výboru připraví do příští schůze návrhy na
místo a osobu hlavního organizátora.
3) Plán celostátních odborných akcí v roce 2016 byl členy výboru odsouhlasen:
• Mezioborový seminář Třeboň 2016: 3. – 5. 2. 2016; hlavní organizátor - dr. Václav
Chmelík.
• Parazitologické dny 2016: místo bude upřesněno, 16. - 20.5. 2016, hlavní organizátor - doc.
Oleg Ditrich z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
• Mezikrajský seminář epidemiologů 2016; Jetřichovice, 10. - 12. 5. 2016, hlavní organizátor
– dr. Josef Trmal .
• XXV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno: 2. – 3. 6. 2016; hlavní organizátor –
Mgr. Katarína Mlynáriková.
• 27. Pečenkovy epidemimologické dny, Olomouc; 21. – 23. 9. 2016; hlavní organizátor – dr.
Jana Vlčková.
4) Plán úterních odpoledních seminářů v Lékařském domě v roce 2016. Členové výboru
diskutovali první návrh programu. Další upřesnění bude vedeno e-mailovou diskuzí, poté
předsedkyně SEM požádá výbor SIL o doplnění a konfirmaci. Konečné schválení plánu úterních
odpoledních seminářů pro rok 2016 proběhne v listopadu.
5) 26. Kongres ECCMID 2016 se bude konat v Turecku, v Istanbulu 9. – 12. dubna 2016. Program
a další informace jsou na webových stránkách www.eccmid.org . Konečný termín pro podání
abstraktů prezentací je 29. 11.2015.
SEM zpětně uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší Společnosti – kteří budou
prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno požádat předsedkyni SEM a přiložit
vyplněnou přihlášku na ECCMID, abstrakt a potvrzení o jeho přijetí, doklad o úhradě registračního
poplatku.
6) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlásil na červnové schůzi pro
členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2014.
Podmínky soutěže byly stejné, jako v předcházejících letech. Oznámení podmínek soutěže bylo
vyvěšeno na webu SEM. Do uzávěrky 31. srpna 2015 se shromáždilo 26 návrhů. Na zářijové schůzi
výboru SEM byla jmenována hodnotící komise, která vybrala vítěznou publikaci. Vítězem se stala
ing. Monika Marejková, Ph.D. prací „Enterohemoragické Escherichia coli jako původci průjmu
v České republice, 1965-2013“, která byla publikována v loňském roce v časopise Epidemiologie,
mikrobiologie a imunologie. Zápis z jednání hodnotící komise byl uveřejněn na webových stranách
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SEM. Diplom byl autorce předán na Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a
epidemiologie (KMINE), Špindlerův Mlýn, 23. 9. 2015.
7) Kontrola finanční situace SEM ukázala, že při zajišťování certifikátů pro účastníky
Mezikrajského semináře epidemiologů 2015 byly SEM účtovány vysoké poplatky od ČLK za
registraci a ohodnocení akce. Situace byla dále analyzována a přinesla zjištění, že pokud zařizuje
certifikáty SEM a na akci jsou sponzoři, ČLK požaduje od SEM významně vyšší poplatky za
udělení bodů a certifikátů. Výbor SEM se jednomyslně shodl v názoru, že SEM nemá prostředky na
úhradu vysokých poplatků za certifikáty odborných akcí, kde je pouze odborným garantem. Pokud
bude SEM v budoucnu požádána o garanci odborných akcí, jejich organizátoři budou informováni,
že certifikáty musí zajistit sami.
8) Návrhy ocenění SEM pro rok 2015. Členové výboru souhlasí s návrhy na ocenění SEM
v letošním roce:
Čestné členství SEM: MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
Čestné členství ČLS JEP: prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Dr. Petráš připraví podklady návrhy na udělení letošních ocenění, paní Heroldová zajistí předání
návrhů na ČLS JEP.
9) Situace NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí, vedoucí dr. E. Nohýnková.
Předsedkyně SEM byla informována o dopisu hlavního hygienika zaslaného 5.8.2015 ředitelce
VFN, Mgr. Daně Juráskové Ph.D., MBA se žádostí o začlenění této NRL do struktury VFN a
vyžádání o jejího stanoviska do 20.8.2015. Dopisem z 14.8. požádala ředitelka VFN o prodloužení
termínu do 27.8. z důvodu analýzy nákladů NRL.
K 6.10.15 – žádná nová zpráva z MZ.
10) Různé:
• Dr. Křížová informovala, že ČLS JEP začala vyžadovat od autorů časopisů vydávaných
ČLS JEP licenční smlouvy, aniž byli předem uvědoměni vedoucí redaktoři těchto časopisů
či předsedové příslušných odborných společností. Členové výboru SEM se shodli, že se
jedná o neobvyklý, nově zavedený proces a bude potřeba dořešit, po rozvážení na příští
schůzi výboru, jak se k této skutečnosti postavit. Předsedkyně pošle e-mailem členům
výboru SEM obdržené podklady.
• Dr. Křížová dále informovala, že dostala od hlavního hygienika ČR, dr. Valenty, pozvání
coby předsedkyně SEM na první jednání expertního týmu pro ochranu obyvatelstva ČR
k prevenci infekčních nemocí v souvislosti s migrační vlnou. Jednání se uskuteční na MZ
dne 8.10., Za SEM je delegován prof. Beneš, vzhledem ke služební zahraniční cestě
předsedkyně SEM (8.-9.10.).

11) Říjnový seminář v LD: 6.10. , 13:30; téma: Onemocnění přenášená vektory
SEM, SIL; koord.: doc. Kříž, dr.Vlčková, dr.Chmelík,
dr.Krbková
12) Listopadový seminář v LD: 3.11. , 13:30; téma: Virové hepatitidy
SIL, SEM; koord.: prof. Husa, dr. Němeček, doc. Plíšek

13) Příští listopadová schůze výboru se koná 3.11.2015 v 10:30 v SZÚ.

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM
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