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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 2. 4. 2019 

 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák,          

                  dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;   

Omluveni: prof. J. Beneš, dr. K. Fabiánová, dr. M. Havlíčková, prof. P. Pazdiora,                  

                   dr. J. Vlčková. 

 

 

1) Mezikrajový seminář epidemiologů 2019 se koná 23. – 25. dubna 2019 v hotelu Port v 

Doksech. Hlavním organizátorem je MUDr. Jana Prattingerová a KHS Libereckého kraje. 

Garanci poskytuje SEM ČLS JEP a Státní zdravotní ústav. Podrobné informace o programu 

jsou na webových stránkách http://www.hotelport.cz/khs-konference. Přihlášení k aktivní 

účasti bylo uzavřeno k 17.3., vyrozumění  o přijetí abstrakta bylo zasláno do 31.3. K pasivní 

účasti je možné se přihlásit do 15.4. na webových stránkách konference.    

   

2) Hlavní letošní odborná akce, KMINE 2019, se koná 14. – 16. listopadu 2019 

v Olomouci. Prezidentem kongresu je prof. Milan Kolář, vědecký sekretář SLM, 

viceprezidenty jsou předsedové jednotlivých pořádajících Společností: SLM, SEM a SIL. Dne 

1. 3. 2019 byly spuštěny webové stránky kongresu: www.kmine.cz  s možností přihlášek. 

Poslední termín pro přihlášení k aktivní účasti a k zaslání abstraktu je 30. 9. 2019. Konec 

výhodných registrací je 31. 10. 2019. 

 

3) Sekretariát ČLS JEP zaslal předsedkyni SEM k připomínkování návrh novely vyhlášky 

č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Dr. 

Křížová rozeslala žádost členům výboru SEM, podle jejich reakcí odešle připomínky na 

sekretariát ČLS JEP.    

 

4) Sekretariát ČLS JEP zaslal předsedkyni SEM k připomínkování návrh zákona, kterým 

se mění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výbor SEM nemá  

připomínky.  

 

5) Dr. Křížová informovala o činnosti Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci 

zdravotnických prostředků jako poradního orgánu MZ ČR za ČLS JEP.   

 

6) Členové výboru diskutovali další návrhy na ocenění členů SEM v roce 2019. Definitivní 

odsouhlasení návrhů na ocenění proběhne na květnovém jednání výboru SEM. Ocenění 

budou předána na kongresu KMINE 2019 v Olomouci.    

 

7) Různé 

 

 dr. Macková informovala o jednání Rady akreditace klinických laboratoří. Byla 

přednesena zpráva o činnosti a aktivitách Národního akreditačního střediska 

klinických laboratoří, řešila se problematika nepodkročitelných minim, která je třeba 

je verifikovat. V některých případech existuje nesoulad mezi Vyhláškou č. 99 a 

požadavky OS v personálním zabezpečení – příprava ve spolupráci se SLM.  

 

 

http://www.hotelport.cz/khs-konference
http://www.kmine.cz/
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 dr. Křížová informovala o návrhu předsedy Společnosti pro lékařskou mikrobiologii, 

prof. Dřevínka, o možnosti spojení úterních seminářů SEM a SLM v Lékařském 

domě. Vzhledem k tomu, že naše semináře koordinujeme a spolupořádáme se 

Společností SIL ČLS, resp. i s ČSSM a kapacita sálu už je většinou naplněna, členové 

výboru SEM návrh nedoporučují.   

 

 doc. Jelínková informovala o termínu příštího mezioborového semináře Třeboň 2020, 

který se bude konat 22. – 24. ledna 2020.  

 

8) Dubnový seminář v Lékařském domě: 
2. 4. 2019      13:30 Parazitologie 

SEM, SIL; koord.: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal  

 

9) Květnový seminář v Lékařském domě: 
7. 5. 2019      13:30 Infekce spojené se zdravotní péčí 

SEM, SIL; koord.: dr. V. Jindrák, dr. D. Hedlová, dr. M. Šťastník,        

dr. L. Hobzová 

 

10) Příští schůze výboru SEM se koná 7. 5. 2019 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 

 


