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

 
Zápis ze schůze výboru konané 2. 2. 2010 v SZÚ 

 
 

Přítomni: dr. Křížová, prof. Beran, dr. Petráš, dr. Částková, dr. Dlhý, dr. Fajfrlík, doc. Jelínková, doc. 
Kříž, dr. Kynčl, dr. Němeček, doc. Pazdiora, dr. Vlčková, prof. Votava.  
Omluveni: dr. Trmal  - zúčastnil se části jednání. 
Host: MUDr. Jitka Luňáčková – organizátorka 24. Pečenkových epidemiologických dnů 
  
1) Příprava 24. Pečenkových epidemiologických dnů, které jsou plánovány na 15.-17.9.2010 
v Českých Budějovicích. Ke změně termínu došlo vzhledem k překrývání s později naplánovanými 
Vakcinologickými dny v Hradci Králové. O změně byli informováni předsedové SIL, SLM, 
Vakcinologické společnosti a Čs. společnosti mikrobiologické. Informace členům SEM o  změně data: 
na webu SEM a při posílání 1. informace o konání 24. Pečenkových epidemiologických dnů. Hledání 
náhradního termínu bylo složité, bohužel nebylo možno zajistit termín, který by nekolidoval s další 
významnou odbornou akcí: 25. kongresem ČSSM 2010 na téma: „Mikroorganizmy a kvalita života“, 
který se bude konat 15. – 18.9.2010 ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách. Výbor SEM děkuje dr. 
Luňáčkové za vstřícnost při tomto obtížném jednání.  
 
Aktuální stav příprav 24. Pečenkových epidemiologických dnů, hlavní akce SEM v roce 2010: 
Dr. Luňáčková informovala o rezervaci hotelu Gomel, kde se bude akce konat a kde budou moci být 
ubytováni všichni účastníci. Po velice dobré spolupráci při loňských Pečenkových dnech v Jihlavě  
byla opět požádána o organizační zabezpečení společnost C-Wave. Záštitu přislíbil hlavní hygienik 
ČR a dále byli požádáni hejtman Jihočeského kraje a primátor Českých Budějovic. 
Po obsáhlé diskusi bylo navrženo šest odborných témat a jejich koordinátoři: 
1) nákazy preventabilní vakcinací a podpora vakcinace pojišťovnami – dr. Částková; 
2) nákazy aktuální z epidemiologického a mikrobiologického hlediska –  dr. Dlhý;      
3) alimentární nákazy – dr. Petráš; 
4) neuroinfekce – doc. Kříž; 
5) nemocniční infekce a problematika DDD – dr. Trmal; 
6) cestovní medicína – prof. Beran.  
Všem členům SEM bude poslána 1. informace o konání 24. Pečenkových epidemiologických dnů.    
 
2) Noví členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii 
Přihlášku poslali: MUDr. Olga Gazárková, Očkovací centrum Avenier a.s. Olomouc a MUDr. Radek 
Klubal ze společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o. Výbor schválil přijetí jednomyslně.  
 
3) Návrh na posunutí termínu přeočkování proti pertusi 
Předsedkyně SEM poslala jménem výboru dne 14.1. dopis hlavnímu hygienikovi MUDr. Vítovi 
s návrhem na posunutí přeočkování proti pertusi na 9. rok života, spolu s odborným zdůvodněním 
tohoto návrhu. Hlavní hygienik zatím na dopis neodpověděl.  
 
4)  Informace o prevenci přenosu infekcí transfuzí v souvislosti s očkováním 
Dr. Křížová seznámila členy výboru SEM s dopisem vrchní ředitelky pro ochranu veřejného zdraví a 
řízení HS MUDr. Šedivé, adresovaným MUDr. Řeháčkovi, předsedovi Společnosti transfuzního 
lékařství ČLS JEP, v němž ho žádá o informaci o opatřeních k prevenci přenosu infekčních 
onemocnění po transfuzi krve osob očkovaných před transfuzí živými oslabenými vakcínami. Bude-li 
SEM požádána o stanovisko, přípraví je dr. Částková.   
 
5) Postgraduální kurzy pořádané ESCMID 
Dr. Křížová seznámila členy výboru SEM s postgraduálními kurzy, které pořádá ESCMID v roce 
2010. Informace o těchto kurzech jsou dostupné na http://www.infekce.cz/cizi1.htm. 
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6) ECCMID 2010 bude probíhat ve dnech 10. – 13. dubna 2010 ve Vídni. Dr. Petráš informoval 
výbor SEM o žádosti ing. Ivany Machové z NRL pro stafylokoky SZÚ o úhradu kongresového 
poplatku. Ing. Machové byl přijat poster s názvem „Characteristics of Panton-Valentine leukocidin 
positive Staphylococcus aureus strains isolated from abscessing pneumonias in the Czech Republic” 
(Abstr. 2507). Proplacení kongresového poplatku zajistí dr. Částková (deadline do 10. února). 
Příští ECCMID se bude konat 7. – 10. května 2011 v Miláně. Webové stránky tohoto kongresu jsou na 
adrese: www.eccmid-icc2011.org
     
7) V současné době je dokončováno první připomínkové kolo k novele vyhlášky 473/2008 Sb., 
která se týká systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, do něhož výbor SEM poslal 
své připomínky.    
 
8) ČLS JEP požádala Odborné společnosti o připomínky k náplni základního kmene 
postgraduálního vzdělávání. Výbor SEM má zásadní připomínky. Souhlasí i s textem, který byl 
v této souvislosti zaslán předsedou SLM dr. Scharfenem prof. Blahošovi. Dr. Křížová informovala 
výbor o plánované schůzce zástupců SEM, SLM a SIL k projednání dalšího společného postupu.  
 
9) Doporučení vhodných kandidátů do akreditačních komisí, které zřizuje MZ ČR: 
Výbor SEM navrhl do komise pro hygienu a epidemiologii a zároveň komise pro epidemiologii: prof. 
Berana, dr. Trmala, doc. Pazdioru, dr. Slezáka, dr. Vlčkovou. 
Do komise pro lékařskou mikrobiologii: dr. Žemličkovou, dr. Růžičku.  
 
10) Výbor SEM byl vyzván k připomínkování návrhu vyhlášky o zdravotní způsobilosti pro výkon 
povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 
pracovníka. Výbor SEM nemá připomínky.  
 
11)  V souladu s dohodnutým postupem na prosincové schůzi výboru SEM oznámila dr. Křížová 
šéfredaktorovi časopisu Folia Microbiologica, dr. Jiřímu Matějů návrh finanční pomoci SEM 
časopisu částkou 80 000.- Kč a návrh, aby do redakční rady Folia Microbiologica byl kooptován člen 
výboru naší Společnosti: doc. Jelínková nebo prof. Votava. Dr. Matějů navrhl, aby redakční radu 
rozšířili oba navržení kandidáti, což mu dr. Křížová potvrdila oficiálním dopisem. 
 
12) Ředitel KHS Královéhradeckého kraje, MUDr. Ivan Kučera, požádal SEM o převzetí záštity nad 
mezikrajovým seminářem epidemiologů, který se bude konat 1.-3. června 2010 v Peci pod Sněžkou. 
Výbor souhlasí, předsedkyně Společnosti bude informovat ředitele KHS a sekretářka SEM, pí 
Heroldová, bude s organizátory spolupracovat při zajišťování kreditů a certifikátů účastníkům.       
 
13) Dr. Kynčl přednesl zprávu Revizní komise SEM za rok 2009, která pracovala ve 
složení dr. Dlhý, dr. Vlčková, dr. Kynčl. Bylo konstatováno, že vše proběhlo podle 
regulí a výbor SEM zprávu Revizní komise schválil. Dr. Křížová vypracuje zprávu o činnosti 
SEM v roce 2009. Obě zprávy budou poslány na sekretariát ČLS JEP.  
 
14) Doc. Pazdiora navrhl, aby u příležitosti 30. výročí WHO vyhlášení eradikace varioly (8. 5. 
1980) byla odhalena pamětní deska jednomu z hlavních realizátorů  tohoto celosvětového 
eradikačního programu prof. Karlu Raškovi na jeho rodném domě ve Strašíně u Sušice. 
Výbor SEM souhlasí a doporučuje kontaktovat v této záležitosti pražskou kancelář WHO. 
Akci zajistí doc. Pazdiora. Na slavnostní odhalení pamětní desky budou pozváni účastníci 
programu eradikace varioly, rodina prof. Rašky,  předseda ČLS JEP prof. Blahoš a členové 
výboru SEM ČLS JEP.        
 
15) Dnešní seminář v LD pořádá SEM na téma „Alimentární nákazy“.  
Koordinátory jsou dr. M. Príkazská, dr. R. Karpíšková, dr. P. Šatran.  
Za SEM seminář zahájí dr. Částková.   
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16) Březnový seminář v LD pořádá SIL 2. března 2010 na téma „Febrilní stavy“.  
Koordinátory jsou doc. V. Dostál a prof. J. Beran. 
 
17) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 2. března v 10.30.  
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
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