ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 7. 2. 2017
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,
dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková;
1) Třeboň 2017
 Tradičního, letos už 25. ročníku mezioborového semináře, se aktivně zúčastnili tři členové
výboru: prof. Pazdiora, doc. Jelínková a dr. Petráš. Všichni tři se shodli, že seminář měl
vysokou úroveň, oceněna byla především multioborovost, která se projevovala zvláště při
panelových diskuzích. Seminář má rostoucí popularitu: letos se ho zúčastnilo přes 350
kolegů. Předneseno bylo téměř 50 přednášek a vystaveno 10 posterů. Výbor SEM
vyslovuje poděkování a uznání hlavním organizátorům, dr. V. Chmelíkovi, dr. A.
Chrdlemu a dr. D. Šůsovi.
 Následující, 26. ročník semináře, Třeboň 2018, se bude konat opět v lednu na stejném
místě. V přípravném výboru bude SEM zastupovat dr. Petráš.
2) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 bude
organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze.
 informace jsou dostupné na webových stránkách KMINE 2017: www.kmine2017.cz;
 10. února 2017 bude schůzka vědeckého výboru KMINE 2017;
 spolupořádajícím odborným společnostem (SEM, SIL, SLM) byly zaslány bannery k jejich
umístění na webových stránkách společností a propojení s webovými stránkami KMINE
2017;
 dr. Křížová požádá významné osobnosti o záštitu KMINE 2017;
 dr. Křížová připraví pozvánku na KMINE 2017 a pošle ji spolupořádajícím odborným
společnostem ( SEM, SIL, SLM) k přeposlání jejich členům.
3) Příprava 28. Pečenkových epidemiologických dnů 2018. MUDr. J. Luňáčková, ředitelka
protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje potvrdila zájem o pořádání PED 2018. Po
únorovém jednání výboru SEM pošle dr. Křížová oficiální dopis dr. J. Luňáčkové a ředitelce KHS,
doc. K. Kotrbové.
4) Semináře 2017 v Lékařském domě
Seznam tradičních odpoledních seminářů v Lékařském domě byl zkompletován, je uveřejněn na webu
SEM a v časopisu Zprávy CEM. Dr. Křížová rozeslala koordinátorům e-mail s technickými
informacemi a s poděkováním za sestavení programu a koordinování jednotlivých seminářů.
5) Rozpočet SEM na rok 2017 připravila dr. Částková, dr. Křížová jej odeslala na sekretariát
hlavního výboru ČLS.
6) Návrhy ocenění pro členy SEM ČLS JEP na rok 2017.
Na Zlatou pamětní medaili ČLS JEP výbor SEM navrhuje: prof. M. Votavu, emeritního přednostu
Mikrobiologického ústavu LF MU v Brně a dlouholetého člena výboru SEM (letos v lednu oslavil 75.
narozeniny) a doc. J. Strausse, bývalého vedoucího virologického oddělení v CEM SZÚ (letos v lednu
oslavil 100. narozeniny).
7) V roce 2017 uplyne 30 let od úmrtí profesora Karla Rašky, který je zakladatelem úspěšného
programu celosvětového vymýcení pravých neštovic. Výbor SEM odsouhlasil, že znovu předloží
prezidentu republiky návrh na udělení státního vyznamenání prof. Karlu Raškovi „in memoriam“.
8) V roce 2017, kdy si připomeneme 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně, se uskuteční
Sjezd ČLS JEP. Jeho program bude zaměřen jednak historicky a také se bude věnovat rozvoji
jednotlivých lékařských oborů v příštích desetiletích.
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9) Dne 18.ledna 2017 se dožil požehnaného věku 100 let jeden z předních českých, resp.
československých virologů, doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. U příležitosti jeho narozenin se
uskutečnila u pana docenta návštěva zástupců SZÚ, kteří jsou i členy SEM: doc. Jelínková, dr.
Brůčková, dr. Němeček a dr. Macková. Článek ke stému výročí narození doc. J. Strausse bude
uveřejněn v časopisech Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a Zprávy CEM.
10) Ve věku nedožitých 92 let zemřel 3.1.2017 po krátké nemoci významný český virolog, doc.
MUDr. Dmitrij Slonim, CSc. Doc. Slonim zasvětil celý svůj život virologii a imunologii a byl
proslulý v býv. Československu, v České republice i v zahraničí. Nekrolog bude uveřejněn
v časopisech Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a Zprávy CEM.
11) MZ ČR informovalo předsedkyni SEM, že nebyly akceptovány připomínky SEM k novele
vyhlášky 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v
lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé
přípravky.
12) Předsedkyně Společnosti mikrobiologických laborantů (SML), paní Iveta Muroňová, zaslala
předsedkyni SEM dopis s podnětem ke spolupráci mezi oběma Společnostmi v rámci probíhajících
změn v legislativě. Výbor souhlasí, úzká spolupráce funguje již řadu let především v oblasti
pravidelných každoročních konferencí SML.
13) Různé:
dr. Macková: dne 13.1.2017 proběhlo jednání RAKL:
a) od 1.1.2017 platí nový sazebník výkonů, který zohledňuje požadavky oboru mikrobiologie
připravené zástupci obou odborných společností SEM a SLM.
b) odborné společnosti byly vyzvány k vyjádření postoje k existenci detašovaných pracovišť - dr.
Macková připraví ve spolupráci se SLM vyjádření, které pošle výboru ke schválení.
14) Únorový seminář v Lékařském domě roku 2017:
7.2. 2017 13:30
Sepse a septický šok
SIL, SEM; koordinátor: prof. M. Holub, dr. J. Trmal
15) Březnový seminář v Lékařském domě roku 2017:
7.3. 2017 13:30
Legionelózy
SEM, SIL; koord.: prof. P. Pazdiora, dr. V. Drašar, prof. J. Beneš
16) Příští schůze výboru SEM se koná 7.3. 2017 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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