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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 3. 12. 2019 

 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K. Fabiánová, dr. K. 

Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora dr. P. Petráš, dr. J. Trmal,; 

 Omluveni: dr. M. Havlíčková, dr. B. Macková, dr. J. Vlčková 

Host: dr. Z. Jágrová                   

 

1)  Předání čestného členství SEM MUDr. Zdence Jágrové, která se neúčastnila KMINE 

2019 v Olomouci, kde byla předána čestná členství SEM MUDr. Věře Štruncové a MUDr. 

Františkovi Ulmanovi. RNDr. Evě Nohýnkové bude ocenění předáno při nejbližší vhodné 

příležitosti. Výbor SEM všem čestným členům blahopřeje.    

 

2) V letošním roce slaví Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii 70 let od svého 

založení. V květnu 1949 byla z iniciativy prof. Karla Rašky založena Čs. společnost 

mikrobiologická při Spolku československých lékařů Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 

1969 působí pod názvem současným: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. 

Od roku 2003 je součástí SEM samostatná sekce lékařské parazitologie. Společnost pro 

epidemiologii a mikrobiologii pořádá každoročně řadu odborných celostátních akcí a 

semináře v Lékařském domě. Program těchto akcí je na webových stránkách SEM  

(http://www.sem-cls.cz/odborne-akce).  Odborným časopisem SEM je Epidemiologie, 

mikrobiologie, imunologie, který získal od roku 2012 Impact Factor. 

 

3) Hlavní letošní odborná akce, Kongres klinické mikrobiologie, infekčního lékařství a 

epidemiologie, KMINE 2019, proběhla 14. – 16. listopadu 2019 v Olomouci. Prezidentem 

kongresu byl prof. Milan Kolář, vědecký sekretář SLM. Na kongresu proběhlo 19 odborných 

bloků se 107 přednáškami a bylo prezentováno 38 posterů. Celkový počet účastníků byl téměř 

370, z toho skoro polovina přijela s odborným sdělením. Kongres byl hodnocen jako velice 

přínosný.  Dr. Křížová poslala jménem SEM prof. Kolářovi poděkování za přípravu i 

realizaci. 

Příští KMINE 2021 bude pořádat SIL ve spolupráci se SEM a SLM. 

 

4) Členové výboru SEM dokončili a schválili plán úterních odpoledních seminářů SEM 

pro rok 2020, pořádaných ve spolupráci se SIL v Lékařském domě. Konečný plán bude 

uveřejněn na webových stránkách SEM a předán ČLS JEP a SIL. 

 

5) Výbor SEM ČLS JEP vyhlásil pro členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za 

publikace v odborných časopisech v roce 2018. Celkem se sešlo 17 návrhů, z nichž 

hodnotící komise (1.10.19) vybrala vítěznou publikaci. Diplom byl autorům předán na 

Kongresu KMINE 2019 v Olomouci. Zápis z jednání hodnotící komise je uveřejněn na 

webových stranách SEM. 

 

6) Hlavní odborná akce SEM v roce 2020 budou 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které 

se budou konat v Plzni ve dnech 15.-17.9.2020 v hotelu Primavera. Hlavní organizátor 29. 

PED  prof. Petr Pazdiora předložil výboru SEM k diskutování témata.  

 

7) MZ ČR zaslalo předsedkyni SEM dopis ministra zdravotnictví spolu s dotazníkem ohledně 

zlepšení kvality zdravotní péče. Předsedkyně vypracovala na základě podkladů členů 

výboru SEM odpovědi na dotazník a odeslala na MZ. Hlavním požadavkem SEM je 

vypracovat registr očkování v ČR a zpřístupnit jeho data. Následoval telefonát s MZ a 
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nastínění další možné spolupráce. Zástupci SEM pro tuto agendu: dr. Křížová, dr. Macková a  

dr. Kynčl se na doporučení MZ sešli s JUDr. Ladislavem Švecem, ředitelem Kanceláře 

zdravotního pojištění a jeho kolegy, k projednání další spolupráce. Byla utvořena pracovní 

skupina (dr. Křížová, dr. Kynčl, prof. Pazdiora, dr. Macková, dr. Fabiánová) která 

prodiskutuje konkrétní ukazatele, které bude SEM chtít sledovat. 

 

8) Sekretariát ČLS JEP zaslal předsedkyni SEM k připomínkování a k informaci 4 návrhy 

novel legislativy a doporučených postupů. Dr. Křížová rozeslala členům výboru SEM a dle 

konkrétních situací bylo připomínkováno.    

 

9) Sekretariát ČLS JEP zaslal předsedkyni SEM k informaci, projednání a předložení: 

návratku na 2020, rozpočet na 2020, seminář KLPK, pojištění lékařů. 

 

10) Různé 

 

 Dr. Macková – předložen zápis OV pro akreditaci – OS SEM a SLM jsou vyzvány 

k vyjádření k možnostem vzájemného posuzování odborností mikrobiologie a 

imunologie. Návrh bude připraven ve spolupráci se zástupcem SLM v OV. 

 

 Dr. Macková – byl předložen zápis z 63. jednání RAKL 

 

 Dr.Kynčl informoval o evropské konferenci One Health European Joint Programme 

(OHEJP) k problematice potravinových zoonóz, antimikrobiální rezistence a 

vynořujících se hrozeb, která se uskuteční v Praze ve dnech 26.-29.května 2020. 

Konference je primárně určena řešitelům projektů. Detaily budou k dispozici na 

https://www.ohejp2020.com/. 

 

 

11) Prosincový seminář v Lékařském domě: 
3. 12. 2019      13:30 Aktuality v mikrobiologii 

ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička 

 

12) První seminář v Lékařském domě v roce 2020 bude v únoru: 
4. 2. 2020      13:30 Infekce vyvolané herpetickými viry 

   SEM, SIL; koord.: dr. K. Labská, doc. H. Rozsypal 

 

13) Příští schůze výboru SEM bude v únoru: 4. 2. 2020 v 10:30 v SZÚ.  
 

 

 

Hezké Vánoce 2019 a vše nejlepší v roce 2020 všem členům SEM  

přejí členové výboru SEM.  
 

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
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