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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 6. 12. 2016 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,     

                  dr. K. Fajfrlík, dr. J. Kynčl; dr. B. Macková, dr. J. Trmal; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni: prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková  

 

1) O členství v naší Společnosti požádal Mgr. Rudolf Kukla (* 1987) z Ústavu klinické 

mikrobiologie FN Hradec Králové. Výbor schválil přihlášku jednomyslně. 

 

2) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 bude 

organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze 

 Byly spuštěny webové stránky KMINE 2017 : www.kmine2017.cz 

 Výbor SEM, který je organizačním výborem KMINE, po diskuzi schválil výši registračních 

poplatků  

 Harmonogram KMINE 2017: 

o Otevření registrace 1. února 2017 

o Otevření přijímání abstraktů  1. února 2017. Abstrakt musí být strukturovaný – 

příspěvky, které toto pravidlo nebudou respektovat, budou autorům vráceny. 

Výjimkou mohou být abstrakta souborných referátů a kasuistiky.    

o Schůzka vědeckého výboru KMINE bude počátkem února – svolá dr. Křížová. 

 

3) Příprava 28. Pečenkových epidemiologických dnů 2018. Po předběžných jednáních členů výboru 

SEM na PED 2016 v Olomouci, byli osloveni dva kandidáti na pořádání PED 2018: prof. Pazdiora 

s dr. Kubátovou a dr. Luňáčková. Na dnešním jednání výboru SEM prof. Pazdiora vyslovil stanovisko, 

že vzhledem k vážnému zájmu dr. Luňáčkové o pořádání PED 2018, svůj návrh stahuje. Výbor SEM 

souhlasí, dr. Křížová bude informovat MUDr. Jitku Luňáčkovou, ředitelku protiepidemického odboru 

KHS Jihočeského kraje.  

 

4) Připomínky pro MZ k novele vyhlášky č.55/2011 Sb. , o činnostech zdravotnických pracovníků a 

jiných odborných pracovníků. Dr. Křížová poslala připomínky příslušnému odboru MZ. Nicméně ze 

14 předložených připomínek akceptovalo MZ pouze jednu a čtyři byly pouze vzaty na vědomí.      

 

5) Připomínky k novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., k provedení zákona č. 373/2011 Sb. o specifických 

zdravotních službách se mají zaslat na MZ do 13.12.2016. SEM uvedené připomínkovat nebude, nebyl 

v rozdělovníku oslovených.       

 

6) Ve dnech 1. – 2. listopadu 2016 se konala konference Zdravotnictví 2017, která byla věnována 

stavu českého zdravotnictví, výhledu na příští období, vizím, záměrům a očekávaným změnám. 

Konferenci pořádala pod záštitou premiéra a ministra zdravotnictví Divize Medical Services Mladá 

fronta a.s.   Za SEM se účastnila dr. Křížová.  

 

7) Návrhy ocenění pro členy SEM ČLS JEP na rok 2017. 

Dr. Vladimír Zikmund – ČČ SEM 

Dr. Petr Petráš – zlatá medaile ČLS JEP  

Další návrhy předloží členové výboru do únorové schůze. 

 

8) Rozpočet SEM na rok 2017 – návrh je nutné poslat ČLS do 16.12.2016. Připraví dr. Částková, 

odešle dr. Křížová. 

 

9) Společnost Health communication informovala o vzdělávacím „on-line“ portálu EUMEDIC, 

který má umožnit lékařům vzdělávání bez omezení místa a času. Hlavním studijním materiálem je 

video odborné přednášky, kromě toho jsou na portálu dostupné novinky ze zdravotnictví a další 

informace. Portál má webovou adresu: www.edumedic.cz   . 

      

http://www.kmine2017.cz/
http://www.edumedic.cz/
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10) Společnost SEM byla informována o možnosti spolupráce na projektu  „Zaměstnání ve 

zdravotnictví“. Cílem projektu je usnadnit lidem, kteří si ve zdravotnictví hledají práci, orientovat se 

v pracovních nabídkách a také pomoci institucím vybrat vhodné kandidáty.  Webové stránky jsou na 

adrese: www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

  

11) Různé: 

 dr. Petráš informoval o posunu termínu odborné akce, kde SEM je garantem: Tomáškovy dny 

mladých mikrobiologů. Konference se posouvá o týden, na 8. – 9. června 2017 a proběhne 

v Konferenčním centru Masarykovy univerzity v Brně. 

 

12) Prosincový seminář v Lékařském domě: 

6.12. 2016    13:30 Aktuality v mikrobiologii 

ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička 
 

13) První seminář v Lékařském domě roku 2017 bude v únoru: 

7.2. 2017   13:30 Sepse a septický šok 

   SIL, SEM; koordinátor: prof. M. Holub, dr. J. Trmal 
 

14) Příští schůze výboru SEM se koná 7.2. 2017 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

Závěrem schůze popřála dr. Křížová všem členům SEM hezké vánoční svátky a vše 

dobré do nového roku 2017. 
 

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  

 

http://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/

