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

Zápis ze schůze výboru konané 6.5. 2014

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

1) Host paní Dagmar Brožová, zástupce agentury Prague Convention Bureau, podala
informace o možnosti organizování světového kongresu epidemiologie v Praze. Agentura
navázala kontakt s International Epidemiology Association, první možnost by přicházela
v úvahu v r. 2017. Prof. Pazdiora i prof. Beran upřesnili, že tato Mezinárodní společnost se
zabývá převážně neinfekční epidemiologií . Pro naši Společnost SEM, stejně jako pro SIL a
SLM, připadají v úvahu kongresy typu ECCMID. Paní Brožová pošle předsedkyni SEM
nabídku dalších možností, které budou projednány výborem SEM.

2) Noví členové SEM – o členství do naší Společnosti požádal RNDr. Ondřej Holý (*1981,
LF UP, Olomouc) a  Mgr. Petra Straková (*1989, Ústav biologie obratlovců, AV ČR,
Valtice). Výbor schválil obě přihlášky jednomyslně.

3) Letošní 26. Pečenkovy epidemiologické dny se konají v Luhačovicích 16.-18.9.2014.
Podrobné informace jsou na adrese: http://www.pecenkovydny.cz/
Připomínáme termín pro poslání abstraktů (13.6.2014) a pro včasnou registraci (30.6.2014).

4) Ve dnech 28.9. – 1.11. 2014 se koná v Praze, v kongresovém centru Clarion, 17. výroční
konference Evropské společnosti klinické virologie ESCV. Předsedkyní organizačního
výboru je dr. Vlasta Štěpánová, z FN Hradec Králové, jedním z místopředsedů je člen výboru
SEM dr. Vratislav Němeček ze SZÚ. Časový limit pro zaslání abstraktů byl posunut do 18.
května 2014, deadline pro včasnou registraci je 30. červen 2014. Podrobné informace jsou na
webových stránkách: www.escv2014prague.com. Společnost pro epidemiologii a
mikrobiologii uhradí registrační poplatek svým členům do 35 let, kteří budou prvním
autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno včas požádat předsedkyni SEM a přiložit
vyplněnou přihlášku na ESCV, abstrakt a potvrzení o jeho přijetí. Vyzýváme členy SEM
k aktivní účasti na ESCV.

5) Prof. Pazdiora vznesl připomínky k úpravě webových stránek SEM. Prof. Beran, který se
o náplň našeho webu stará, informoval o možnostech, které současná verze, daná
provozovatelem (fy. Meditorial), umožňuje. Členové výboru navrhnou možnosti úpravy
mailovou diskuzí systémem “píši všem”,  na příští schůzi se k tomuto tématu znovu vrátíme.
Prof. Beran zjistí finanční podmínky případných změn webu.

6) Termín zaslání definitivního podnětu SEM na NIKO ohledně IPO byl posunut. Prof.
Pazdiora připraví – po zapracování připomínek - návrh textu. Po odsouhlasení všemi členy
výboru na příští schůzi, pošle dr. Křížová podnět na NIKO jménem SEM.

7) Na základě příkazu ministra zdravotnictví byla vloni utvořena Resortní pracovní skupina
(RPS) pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci
programu Zdraví 2020 v ČR. Dr. Křížová, coby předsedkyně SEM, je členkou RPS a
garantuje Horizontální téma č.6: Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se
objevující infekce, infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, opatření proti
antimikrobiální rezistenci a vakcinační programy. Horizontální téma 6 budou řešit:
Pracovní skupina Provakcinační strategie, kterou vede prof. Prymula a
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Pracovní skupina Zvládání infekčních onemocnění, kterou vede dr. Křížová a jsou do ní
nominováni zástupci SEM, SLM a SIL.

8) Čestná ocenění SEM 2014. Výbor schválil dva návrhy letošních jubilantů, členů SEM, na
ocenění : prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc. a doc. MUDr. Eduard Schön, CSc. Dr. Petráš připraví
s pí. Heroldovou podklady ke schválení výborem ČLS.

9) V SZÚ se 26.3. konala schůze Pracovní skupiny pro koncepční otázky oboru lékařská
mikrobiologie (PSKOLM) k postgraduálnímu vzdělávání. Schůze se za SEM zúčastnily dr.
Křížová a dr. Macková, které o ní referovaly. Kromě dalšího vyjádřili účastníci PSKOLM
jednomyslný nesouhlas se zařazením odborníků v oboru lékařské mikrobiologie do možného
oboru laboratorní medicína zahrnujícího  všechny laboratorní obory. Členové schůzky
PSKOLM rovněž jednomyslně odhlasovali potřebu absolvování interního či pediatrického
kmene při postgraduálním studiu lék. mikrobiologie i do budoucna a doporučili, aby na
stránky odborných Společností byl umístěn překlad evropského kurikula klinické
mikrobiologie Unie evropských lékařských specialistů. Členové výboru SEM jednoznačně
souhlasí a podporují závěry schůze PSKOLM.

10) Kolektiv odborníků pod vedením prof. Beneše připravil v souladu s novými evropskými
postupy ESCMID aktualizaci Doporučených postupů diagnostiky a léčby klostridiové
kolitidy. Podle domluvy na minulé schůzi výboru, poslal prof. Beneš členům výboru SEM
text dokumentu k připomínkování e-mailem. Výbor SEM na dnešním jednání  jednomyslně
schválil finální verzi dokumentu.

11) Dr. Křížová informovala, že 24. – 26. října 2014 se koná v Novém Smokovci v Tatrách
VII. kongres Slovenské Společnosti klinické mikrobiologie. Termín na zasílání abstraktů je
1.9., k pasivní účasti je nutné se přihlásit do 30. června 2014. Podrobnosti jsou na webových
stránkách www.sskm.sk

12) Dr. Křížová připomněla velké evropské kongresy ECCMID 2014 v Barceloně a
pediatrický ESPID 2014 v Dublinu, které se uskuteční v příštím týdnu.

13) Dr. Křížová, informovala o hospodaření SEM v roce 2013. Přechodem časopisu EMI
k vydavatelství MF se nedostavil slibovaný efekt pozitivní ekonomické bilance a časopis je
finančně ztrátový.

14) Různé:

dr. Macková informovala, že na webových stránkách Společnosti pro lékařskou
mikrobiologii http://www.splm.cz/dokumenty/QSOP_ZD_01.pdf je dostupný aktualizovaný
metodický pokyn obou Společností SLM i SEM (NM20100302 v.5) nazvaný
„Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie“. Nová verze 5 je platná od
1.5.2014.

dr. Petráš sdělil, že dosavadní zástupce ČR v subkomisi EUCAST pro testování citlivosti
k antimykotikům (EUCAST-AFST), doc. Petr Hamal z Ústavu mikrobiologie LF UP
v Olomouci, byl požádán, aby vzhledem k personálním změnám v řízení subkomise
aktualizoval své členství v této komisi jako reprezentant ČR. Výbor souhlasí s doporučením,
dr. Petráš připraví dokument, který předsedkyně zašle sekretářce subkomise.

prof. Pazdiora navrhl pozvat na jednu z příštích schůzí výboru SEM Hlavního hygienika ČR,
dr. Vladimíra Valentu.
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15) dnešní květnový seminář v LD: 6.5. 13:30, téma: Očkování
SEM, SIL; koor.: prof. Beran, dr. Částková

16) červnový seminář v LD: 3.6. 13:30, téma: Neuroinfekce
SIL, SEM; koor.: dr. Džupová, dr. Křížová, dr. Krbková

17) Příští schůze výboru SEM se bude konat 3.6. v 10:30 v SZÚ.

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


