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

 
Zápis ze schůze výboru konané 7. 3. 2017 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,                 
                  dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková,                   
                  dr. J. Trmal; 
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  
Omluveni: prof. J. Beran, dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková;  
 
1) Nový člen SEM – o členství v naší Společnosti požádal: MUDr. Jan Závora 
 (* 1990) z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Výbor schválil jeho přihlášku 
jednomyslně. 
 
2) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 
bude organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze, web  http://www.kmine2017.cz/. 

a) 10. února 2017 proběhla schůzka vědeckého výboru KMINE 2017. Dr. Křížová 
informovala o jejím průběhu. Byli jmenování garanti jednotlivých témat, kteří  
nahlásí dr. Křížové spolugaranty a připraví návrhy úvodních  přednášek 
v jednotlivých tématech. 

b) dr. Křížová požádá významné osobnosti o záštitu KMINE 2017; úkol trvá. 
c) Členové výboru se dohodli, že v průběhu kongresu budou na stolku vystaveny 

časopisy – Eurosurveillance, EMI, KMIL a Zprávy CEM. 
 
3) 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“.  
Úkol trvá. 
 
4) Členové výboru připravovali  připomínky k novelám legislativy – požadovaným  ČLS 
JEP, resp. MZ: návrh novely zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a změny směrnice 
2005/62/ES o standardech a specifikaci systému jakosti pro transfuzní zařízení; návrh 
vyhlášky č. 422/2008Sb. pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených 
k použití u člověka.   
 
5) Různé: 
dr. Macková:  

o jednání Odborné komise (OK) ČIA pro zdravotnické laboratoře se konalo 2.3.  
 Změna statutu OK na Odborný výbor  - renominace stávajících členů – výbor 

souhlasí s renominací Dr. Mackové 
 problematika detašovaných provozů: zkrácené vyjádření MZ - zdravotní služby 

lze vykonávat pouze ve ZZ v místech uvedených v oprávnění 
k poskytování ZS v souladu s personální vyhláškou 

 13.6. pořádá ČIA seminář pro zdravotnické laboratoře 
o Informace pracovní skupiny SLP (SLM, SEM) – proběhla revize nepodkročitelných 

minim oboru lékařská mikrobiologie - dr. Macková rozešle k připomínkám 

Diskuse k aktuální situaci a budoucnosti oboru epidemiologie. 

dr. Fajfrlík: Výbor vzal na vědomí připomínku jedné z laboratoří k novému sazebníku 
zdravotních výkonů. Všechny případné další připomínky bude shromažďovat, vyhodnocovat 
a bude na ně možným způsobem reagovat. 
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6) 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 
 
7) Dubnový seminář v Lékařském domě roku 2017: 
4.4. 2017   13:30 Parazitologie 

SEM, SIL; koord.: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal 
 
 
8) Příští schůze výboru SEM se koná 4.4. 2017 v 10:30 v SZÚ.  
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.    MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  


