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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 4. 12. 2018 

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

                  dr. K. Fabiánová, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;   

Omluveni: prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková, dr. B. Macková. 

 

1) Po delší nemoci zemřel prof. Jaroslav Blahoš, dlouholetý předseda České lékařské společnosti 

JEP a bývalý prezident Světové lékařské společnosti WMA.  Jménem výboru SEM vyjádřila  dr. 

Křížová kondolenci předsednictvu ČLS JEP i rodině pana profesora. 

 

2) Prof. Milan Kolář informoval předsedkyni SEM, že byl výborem SLM ČLS JEP pověřen organizací 

společného kongresu KMINE 2019, potvrdil místo konání v Olomouci, upřesnil datum  

14. – 16. listopadu 2019 a přislíbil informace o dalších krocích v přípravě. Dr. Křížová poděkovala za 

informace a ujistila o připravenosti výboru SEM pro spolupráci v přípravě programu KMINE 2019. 

Vzhledem k 110. výročí narození prof. K. Rašky (* 17.11.1909) navrhují členové výboru dedikovat 

jednu sekci této velké osobnosti našich oborů, která byla - mimo jiné - i zakladatelem naší Společnosti. 

Prof. Kolář se těší na spolupráci při přípravě programu..  

 

3) Příští, 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které budou v roce 2020, bude organizovat prof. Petr 

Pazdiora. Budou se konat ve dnech 16. – 18. září 2020 v Plzni, v hotelu Primavera.  

 

4) Doc. Džupová ve spolupráci s dr. Křížovou oslovila všechny koordinátory seminářů SEM a SIL 

pro rok 2019 v Lékařském domě, poděkovala jim a poslala potřebné informace ohledně zajišťování 

seminářů. 

 

5) Hlavní účetní ČLS JEP vyzvala pokladní a předsedkyni výboru SEM k předložení rozpočtu na rok 

2019, jehož součástí je i informace o plánovaných odborných akcích. Termín do konce r. 2018. 

 

6) ČLS JEP požádala předsedkyni SEM o předložení návrhu dvou kandidátů SEM do akreditační 

komise Veřejné zdravotnictví. Výbor SEM navrhuje prof. Pazdioru a dr. Vlčkovou. Předsedkyně 

SEM děkuje oběma kolegům za souhlas s kandidaturou. 

 

7) ÚZIS prostřednictvím  ČLS JEP požádal odborné společnosti o připomínkování Návrhu zákona o 

elektronizaci zdravotnictví. Termín přidělený k prostudování návrhu zákona a vypracování 

připomínek byl velmi krátký – předsedkyně výboru SEM toto komentovala v průvodním e-mailu, 

jakož i názor, že by bylo vhodné, aby zástupce SEM byl v autorském týmu tohoto zákona od počátku 

jeho tvorby. Připomínky byly odeslány v požadovaném termínu – dr. Křížová děkuje všem, kdo 

z výboru SEM předložili připomínky.  

 

8) Aktualizovaná koncepce oboru epidemiologie, kterou zkoordinovala dr. Fabiánová, byla po 

odsouhlasení výborem SEM uveřejněna na webových stránkách SEM (http://www.sem-

cls.cz/koncepce-a-priority-epidemiologie) a předložena k publikování v časopisech Epidemiologie, 

mikrobiologie, imunologie a Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. Aktualizovaná koncepce 

byla odeslána na MZ ČR. Dr. Kvášová reagovala na předložení koncepce návrhem o jejím 

publikování i ve Věstníku MZ – předloží tento návrh na jednání vedení MZ ČR. Dr. Křížová 

poskytne jménem SEM zdůvodnění, proč byla koncepce oboru aktualizována. Členové výboru 

doporučili poslat koncepci oboru i předsedovi ČLS JEP, vedoucím ústavů epidemiologie na 

lékařských fakultách, na katedru epidemiologie IPVZ a kanceláři WHO v ČR.    

 

9) Členové výboru SEM se připojili k aktivitě výboru Společnosti lékařské genetiky a genomiky 

(SLG) ČLS JEP při předložení návrhu k aktualizaci katalogu prací. Dr. Křížová odeslala ve 

spolupráci s výbory SLG a SLM dopisy doporučeným institucím.   

http://www.sem-cls.cz/koncepce-a-priority-epidemiologie
http://www.sem-cls.cz/koncepce-a-priority-epidemiologie
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12) Třeboň ´19,  27. ročník mezioborového semináře 

Hlavní organizátor: MUDr. Václav Chmelík 

Datum: 16. – 18. ledna 2019 

Místo konání: Třeboň, lázně Aurora 

Členy organizačního výboru jsou jako zástupci za výbor SEM, dr. Macková a dr. Petráš.  

 

Z důvodu konání této akce odpadá v lednu jednání výboru SEM i odpolední seminář v Lékařském 

domě.  

 

13) Různé 

 dr. Petráš informoval o listopadovém semináři SEM a SIL v Lékařském domě. Na této akci, 

která byla věnována stafylokokové problematice, byl poprvé realizován WEBCASTING. 

Jednotlivá vystoupení lektorů, kteří dali souhlas, byla natočena na video, zpracována 

s přednáškami v power-pointu a zpřístupněna na webových stránkách IPVZ. Postup: hlavní 

strana IPVZ – záložka vlevo nahoře „O IPVZ“ – „Pedagogická pracoviště“ – „Infekční 

lékařství“ – „Webcasty a semináře“ .  Link: https://www.ipvz.cz/o-

ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/infekcni-lekarstvi/webcasty-a-zaznamy-

seminaru/stafylokokove-infekce-a-jejich-management.V jednotlivých seminářích jsou 

seřazeny jednotlivé přednášky. Stránky jsou zaheslovány.  Výbor SEM vyjadřuje poděkování 

a pochvalu dr. Chrdlemu a dr. Trojánkovi, kteří byli iniciátory a hlavními aktéry této akce. 

Stejným způsobem budou připraveny záznamy z dnešního odpoledního semináře v LD.  

 dr. Kynčl informoval, že byl osloven HealthCare Institute o zpracování komentáře do 

tiskové zprávy o celostátním projektu „Nemocnice ČR 2018“, jehož výsledky byly 

prezentovány na konci listopadu (viz 

http://www.hcinstitute.org/userfiles/files/TZ_detailn%C3%AD%20v%C3%BDsledky%20proj

ektu%20Nemocnice%20%C4%8CR%202018.pdf). Důvodem oslovení byla skutečnost, že 

v letošním roce je poprvé v rámci průzkumu bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců 

nemocnic zahrnuta i problematika očkování. Je pozitivní, že značná část zdravotnického 

personálu si je vědoma významu očkování a řadí ho na přední místa v rámci aktivit pro 

zvýšení bezpečnosti své i bezpečnosti pacientů. 

 dr. Šimečková z Centrálních laboratoří Nemocnice Strakonice informovala o přednáškovém 

odpoledni dne 4. 12. 2018 k 10. výročí otevření Centrálních laboratoří.  Při této příležitosti 

bude odhalena pamětní deska význačnému virologovi a imunologovi, doc. D. Slonimovi, 

který v době zavření vysokých škol v Protektorátu pracoval ve strakonické laboratoři jako 

laborant. Členové výboru SEM  vyjadřují kolegům ze Strakonic poděkování za tuto aktivitu. 

Výbor SEM v letech 2014 a 2015 navrhoval udělení státního vyznamenání doc. Slonimovi, 

bohužel však bez úspěchu.  

 

14) Prosincový seminář v Lékařském domě: 

4.12.2018        13:30   Aktuality v mikrobiologii 

ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička 

 

15) První seminář v Lékařském domě v roce 2019: 
5.2. 2019        13:30 Exantémové infekce 

   SEM, SIL; koord.:  dr. M. Havlíčková, dr. R. Limberková,  

        dr. Z. Blechová, dr. P. Širůček 

 

16) Příští schůze výboru SEM se koná 5. 2. 2019 v 10:30 v SZÚ.  

 

Hezké Vánoce a vše nejlepší v roce 2019 všem členům SEM  

přejí členové výboru SEM.  

 

 
 

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

vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM 
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