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

Zápis ze schůze výboru konané 7. 5. 2013  v SZÚ

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

1) Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádala PharmDr. Eva Šimečková
(* 1959) z Centrálních laboratoří Nemocnice ve Strakonicích. Výbor schválil přihlášku
jednomyslně.

2) Prof. Ivan Raška požádal SEM o znovupředložení žádosti (tentokrát prezidentu republiky
M. Zemanovi) o udělení státního vyznamenání in memoriam jeho otci, prof. Karlu Raškovi.
Členové výboru SEM po hlasování souhlasili s předložením žádosti, předsedkyně SEM
požádá o podporu  při předložení žádosti významné osobnosti.

3) Výbor SEM vyhlašuje pro členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace
v odborných časopisech v roce 2012. Podmínky soutěže jsou stejné, jako v předcházejících
letech. Oznámení s podmínkami soutěže bude vyvěšeno na webu SEM, zajistí prof. Beran.
Členové SEM jsou tímto vyzváni k podání  návrhů na udělení Ceny  na e-mailovou adresu
sem@szu.cz nejpozději do 15. srpna. Na schůzi výboru dne 4. 9. bude jmenována hodnotící
komise, která následně vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na Kongresu
KMINE 2013, v Olomouci 17.-19.10. 2013. Zápis z jednání komise bude uveřejněn na
webových stranách SEM.

4) Prof. Beran zajistí na webu SEM uvedení chronologie udělených cen prof. Rašky a dále
seznam osob, které dostaly některé z vyznamenání SEM ČLS JEP. Podklady připraví dr.
Petráš.

5) 23. ECCMID v Berlíně – úspěšně proběhl v minulém týdnu. Z České republiky bylo
zaregistrováno 84 kolegů. Účastníci obdrželi Year Book 2012/2013 – je v něm uvedena i
úspěšná konference ESCMID The Impact of Vaccines on Public Health konaná v Praze
v březnu 2013. Prof. Cornaglia opakovaně vyslovil velké uznání českým organizátorům.

6) Časopis SEM Epidemiologie, mikrobiologie, Imunologie (EMI) – číslo 1-2013 – vyšlo
již v novém provedení ve vydavatelství Mladá Fronta a.s. Pozitivem je možnost barevných
grafů, které nijak nezvyšují náklady.
Předsedkyně SEM a zároveň šéfredaktorka EMI děkuje členům výboru SEM a členům
redakční rady  EMI za dojednání inzercí do EMI 1/2013 – částka jde na účet SEM.

7) Roční vyúčtování SEM 2012 – zisk za Pečenkovy epidemiologické dny byl výrazně nižší,
než se jevilo v předběžném vyúčtování. I nadále trvá negativní bilance SEM za rok 2013 –
s ohledem na financování časopisu EMI.

8) Do příští schůze výboru si členové připraví návrhy na ocenění udělovaná na rok 2013.
(Čestné členství SEM, Medaile ČLS JEP, Čestné členství ČLS JEP). Ocenění budou předána
na kongresu KMINE 2013 v říjnu v Olomouci.
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9) Různé:
dr. Křížová - 6.5. byl předsedkyni SEM zaslán Mgr. Mikšovskou z MZ ČR mail, týkající se
vzdělávání zdravotnických laborantů. Naše připomínky, které byly v termínu zaslány, byly
přijaty.
dr. Fajfrlík - informoval o požadavcích IPVZ na akreditaci pracovištˇ pro vzdělávání VŠ
nelékařů. Výbor vyjádřil podporu myšlence uznat nelékařům povinnou praxi v diagnostických
mikrobiologických laboratořích pokrývajících dílčí disciplíny mikrobiologie v celkové délce
8 měsíců, pokud proběhne na pracovišti, které je akreditováno pro vzdělávání nelékařů či
lékařů. Tzn. absolvování této praxe bude uznáno, pokud proběhne i na těch pracovištích, která
již jsou akreditována pouze na vzdělávání lékařů. Zbylou praxi v celkové délce 16 měsíců
mohou absolvovat na pracovištích neakreditovaných.
V tomto duchu bude zaslán dopis řediteli IPVZ.
prof. Beran - informoval o 13. zasedání TropNet v Praze v IPVZ, který se konal ve dnech 5-
6.10. 2012, a který navštívilo 45 odborníků na tropickou medicínu z celé Evropy. Zasedání
byla pracovní a diskuse velmi plodné. Byla to pocta pro Českou republiku.
- Dále informoval o tom, že v lednu 2013 vyšlo v nakladatelství Elsevier třetí vydání nejvíce
prodávané knihy o cestovní medicíně „Travel Medicine“, ve které je hlavním autorem
kapitoly „Routine Travel Vaccines“ a podkapitol o očkování proti VHA a VHB.
- V IPVZ byly dokončeny elektronické kurzy z cestovní a tropické medicíny a první běhy
navštívilo a absolvovalo 80 lékařů. Ukazuje se, že distanční forma po Internetu může být pro
mnoho lékařů zajímavá. Informace o kurzech jsou na stránkách IPVZ www.ipvz.cz a na
https://zeus.vzdelavani-
zdravotniku.cz/Portal/Akce/Lekari?page=1&Fulltext=cestovn%C3%AD&KonaniOd=%23
Dr. Křížová - informovala výbor SEM o nutnosti přehodnotit nositele výkonů pro zdravotní
pojišťovny. Tato akce bude provedena v koordinaci se Společností pro lékařskou
mikrobiologii a pracovní skupinou vedenou doc. Čermákem.
Dr. Křížová - byla požádána ředitelkou SZÚ o podporu výboru SEM při předložení žádosti o
navýšení bodu pro metody v diagnostice HIV. Výbor souhlasí s podmínkou, že odborným
garantem formulování podporujícího dopisu za SEM budou dr. Zákoucká a dr. Němeček.

10) Dnešní seminář v LD: 13:30 Infekce spojené se zdravotní péčí
SEM, SIL; koor.: dr. Jindrák, dr. Chmelík

11) Červnový seminář v LD:  4.6. 13:30 Zoonózy
SEM; koor.: dr. Šatrán

12) Příští schůze výboru SEM se bude konat 4.6. 2013  v 10:30 v SZÚ.

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


