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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 7. 11. 2017 

 

 

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

                  dr. K. Fajfrlík, dr. J. Kynčl, V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni: prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková. 

 

1) Nové členství v SEM – o členství v SEM požádaly: doc. MUDr. Martina Bielaszevská  

(* 1950) ze SZÚ Praha, MUDr. Jana Amlerová (* 1967) z ÚM FN Plzeň, Bc. Jana Mistrová  

(* 1991) z KHS Liberec. Výbor SEM schválil přihlášky jednomyslně.  

 

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

organizovaný SEM ve spolupráci se SIL a SLM, se konal 25.–27. 10. 2017 v Praze, web  

http://www.kmine2017.cz/ . 

Celkem bylo 346 registrovaných účastníků. Při slavnostním zahájení předal předseda ČLS 

JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, Dr.Sc. Zlatou pamětní medaili RNDr. Petrovi 

Petrášovi, CSc. a prof. MUDr. Miroslavovi Votavovi, Dr.Sc. Medaili pro prof. Votavu 

převzal doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. Předsedkyně SEM MUDr. Pavla Křížová předala 

Cenu prof. Karla Rašky za publikaci v roce 2016 kolektivu vedenému MUDr. Martinou 

Havlíčkovou, CSc. 

Členové výboru se shodli v tom, že kongres byl velice úspěšný. V osmi sekcích odeznělo 66 

vysoce přínosných přednášek, bylo vystaveno 48 posterů, z nichž vybrané postery autoři 

prezentovali v ústní posterové sekci. Perfektně fungovala organizace. Výbor vyjadřuje 

poděkování a gratulaci prezidentce kongresu, dr. Pavle Křížové. Dr. Křížová děkuje všem 

členům Vědeckého výboru a Organizačního výboru KMINE 2017 za spolupráci při přípravě a 

konání konference. Další KMINE bude v roce 2019 organizovat SLM ve spolupráci se SEM a 

SIL. Webové stránky KMINE 2017 budou ukončeny na konci roku 2017 – nutno zpřístupnit a 

archivovat dostupné informace na webu SEM (program, abstrakta). 

 

3) WEB SEM – je potřeba zajistit na přelomu roku dostupnost plánu odborných akcí 2017 i 

2018 – dr. Petráš bude kontaktovat prof. Berana.  

 

4) Příští, 28. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, ECCMID 

2018, se bude konat v Madridu ve dnech 21. – 24. dubna 2018. Časový limit pro zaslání 

abstraktů je 30.11.2017, pro registraci se zvýhodněnou cenou kongresového poplatku  

25.1.2018.  Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu: www.eccmid.org .  

Jako v předchozích letech, SEM zpětně uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – 

členům naší Společnosti – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu a přihlásí se 

v termínu registrace se zvýhodněnou cenou. 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.  

 

5) Dne 30.10. proběhlo na MZ ČR jednání o zásobách Tamiflu – za SEM pozvána dr. 

Křížová. Dr. Kynčl, který se jednání účastnil jako zvaný expert, informoval výbor SEM o 

detailech jednání. 

 

6) Výbor SEM byl požádán o jmenování dvou zástupců do Expertní pracovní skupiny 

Národní imunizační komise (NIKO). Výbor SEM jednomyslně navrhnul jmenování MUDr. 

Jitky Částkové, CSc. a prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc. 
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7) Volby nového výboru SEM na období 2018 – 2021 

Dr. Křížová upozornila, že je nutno zahájit  přípravu voleb nového výboru SEM na období 

2018 – 2021. Výbor SEM odsouhlasil, že volby budou jednokolové, korespondenční formou. 

Do volební komise bylo navrženo několik kandidátů, členů SEM. Předsedkyně SEM tyto 

osloví a na prosincové schůzi výboru SEM předloží ke schválení složení volební komise.  

 

8) Ve dnech 7.-8. 12. 2017 se uskuteční 28. Kongres ČLS JEP – který bude věnován 230. 

výročí narození J.E. Purkyně. Slavnostní část se uskuteční 7.12. 2017 v Senátu Parlamentu 

České republiky. SEM zastoupí předsedkyně společnosti. 

 

9) Dr. B. Macková se zúčastnila spolu s předsedou SLM jednání s VZP o možnostech 

vykazování výkonu 95201 (vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů 

HPV v cervikálním stěru) pro mikrobiologické laboratoře. Vykazování výkonu je definováno 

skríningovým programem schváleným MZ, a lze jej využít, jen pokud laboratoř má od MZ 

schválené splnění podmínek tohoto programu. Rutinní detekci HPV mohou laboratoře 

vykazovat výkony odbornosti 802, nesmí být vykázáno jako vyšetření skríningové.   

 

10) Výbor SEM obdržel z MZ, resp. ČLS JEP, informaci o vypořádání připomínek k 

návrhu novely na elektronický recept. Dr. Křížová přepošle tuto informaci členům výboru 

SEM.  

 

11) Různé 

 prof. P. Pazdiora – připomněl problém nízkých platů lékařů na KHS v souvislosti 

s těžkou situací v získávání mladých kolegů na tyto pozice. Výbor se tímto problémem 

zabývá řadu let a bude se této otázce dále věnovat.  

 doc. J. Jelínková informovala o úspěšné akci Společnosti mikrobiologických 

laborantů z.s., která proběhla 13.-15. 10. 2017 v Teplicích nad Bečvou. Další, jubilejní 

30. Kongres laborantů, se bude konat v roce 6.-7. října 2018 v Jindřichově Hradci. 

 prof. P. Pazdiora požádal členy výboru SEM o podporu v aktualizaci Návrhu 

strategie prevence, profylaxe a terapie pertuse zejména s ohledem na 

novorozence a kojence. Členové výboru SEM budou připomínkovat stávající Návrh 

strategie, připomínky zpracuje MUDr. K. Fabiánová a po dokončení aktualizace bude 

doporučení umístěno na webu SEM a o jeho podporu bude požádána SIL. 

 

12) Listopadový seminář v Lékařském domě:  

7.11. 2017;   13:30 Vliv zoonóz na zdraví člověka 

SEM;  koord.: dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková, doc. J. Bardoň,  

doc. R. Karpíšková 

 

13) Prosincový seminář v Lékařském domě:  

5.12. 2017;   13:30 Aktuality v mikrobiologii 

ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička 

 

14) Příští schůze výboru SEM se koná 5. 12. 2017 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 

  

 


