ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 6. 11. 2018
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. V. Jindrák, dr.
K. Fabiánová, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková.
1) Nové členství v SEM – o členství požádal prof. MUDr. Ondřej Cinek (nar. 1972), Pediatrická
klinika, FN Motol. Členové výboru SEM schválili přihlášku jednomyslně.
2) Příští, 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které budou v roce 2020, nebude organizovat KHS
Moravskoslezského kraje – předsedkyni SEM o tom informovala MUDr. I. Martinková. Členové
výboru SEM diskutovali možnosti náhradního řešení pro zajištění této důležité celostátní odborné akce
a připraví na prosincové jednání výboru SEM konkrétní návrhy.
3) Členové výboru SEM schválili program celostátních odborných akcí pro rok 2019, který bude
uveřejněn na webu SEM a předán na ČLS JEP.
4) Členové výboru SEM schválili program seminářů SEM a SIL pro rok 2019 doplněný výborem
SIL Program seminářů bude uveřejněn na webu SEM i SIL a předán na ČLS JEP.
5) Dr. Fabiánová rozeslala členům výboru SEM koncepci oboru epidemiologie aktualizovanou o
připomínky členů výboru a ředitelů odborů epidemiologie krajských hygienických stanic. Přítomní
členové výboru SEM odsouhlasili aktualizovanou koncepci, která bude zaslána MZ ČR, uveřejněna na
webových stránkách SEM a v časopisech EMI a Zprávy CEM.
6) Výbor SEM dále diskutoval neutěšenou mzdovou a personální situaci v hygienické službě.
Výbor SEM se tomuto problému dlouhodobě věnuje. Dr. Křížová již odeslala jménem výboru v letech
2011, 2012 a 2016 dopisy ministrovi zdravotnictví, hlavnímu hygienikovi, předsedovi ČLS JEP,
prezidentovi ČLK i na další kompetentní instituce, se žádostí o řešení neutěšené platové a personální
situace lékařů epidemiologů - bohužel zatím bez výsledku. Prof. Pazdiora a dr. Kynčl připraví
aktuální verzi dopisu, aby mohla být po připomínkách členů výboru SEM následně odeslána na již
dříve oslovené instituce a osoby.
7) Ministr zdravotnictví revitalizoval Akční plány 2020. Dr. Křížová předala vedení pracovní
skupiny (PS) pro AP6B vedoucí CEM, dr. Barboře Mackové. PS předkládá nyní 5 priorit – jejich
součástí je spolupráce na Informačním portálu MZ (Národní zdravotnický infomační portál – NZIP).
Po obdržení podkladových materiálů k NZIP budou tyto rozeslány členům PS.
8) Je nezbytné aktualizovat doporučené postupy na webu SEM – na aktualizaci se podílejí
především dr. V. Jindrák a dr. E. Bébrová. Bude splněno do konce roku 2018.
9) Dr. Křížová rozeslala všem členům výboru SEM požadavek MZ, který přišel cestou sekretariátu
ČLS JEP, na předložení konkrétních návrhů ke snížení zdravotnické administrativy v našich
oborech. Na prosincové schůzi výboru SEM budou návrhy sumarizovány a odeslány na sekretariát
ČLS JEP.
10) Členové výboru SEM projednali žádost o spolupráci při předložení návrhu k aktualizaci katalogu
prací, kterou obdržela předsedkyně SEM od Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. Dr.
Křížová pošle za SEM souhlasnou odpověď a doporučí Společnosti lékařské genetiky a genomiky, aby
v této záležitosti oslovili i doc. P. Čermáka, předsedu SLM.
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11) Předsedkyně SEM obdržela informaci o složení nově zvoleného výboru Slovenské společnosti
klinické mikrobiologie SLS. Dr. Křížová pošle jménem výboru SEM gratulaci s přáním mnoho
úspěchů v jejich práci a potvrzení vzájemné budoucí spolupráce obou výborů.
12) Různé
dr. Kynčl – informoval o činnosti Expertní pracovní skupiny Národní imunizační komise (EPS
NIKO), na níž se podílí ve spolupráci s tajemnicí EPS NIKO dr. Manďákovou, ředitelem SZÚ a
zástupci šesti odborných společností ČLS JEP. Těžiště letošních aktivit se týká zejména specifikace
primárních a sekundárních imunodeficitů, u kterých je doporučeno očkování proti invazivním
meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému
původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Jedná se o značně rozsáhlou a komplikovanou agendu. Bylo oceněno aktivní zapojení prof. Berana,
který je členem EPS NIKO nominovaným Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.
doc. Jelínková – informovala o XXX. konferenci Společnosti mikrobiologických laborantů (SML),
která se konala v Jindřichově Hradci ve dnech 13.-14.10.2018. V odborném programu aktivně
vystoupili, mj., doc. Jelínková, dr. Macková, dr. Petráš a dr. Zákoucká . V posterové sekci byly
prezentovány 4 postery pracovníků CEM SZÚ. Následující konference SML se uskuteční na konci
příštího roku ve Znojmě. Paní I. Muroňová, předsedkyně SML, požádala o zaslání programu
celostátních akcí SEM a seminářů v Lékařském domě – zařídí dr. Petráš.
13) Listopadový seminář v Lékařském domě:
6.11.2018
13:30 Stafylokokové infekce a jejich management
SIL, SEM; koord.: dr. A. Chrdle, dr. P. Petráš
14) Prosincový seminář v Lékařském domě:
4.12.2018
13:30 Aktuality v mikrobiologii
ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička
15) Příští schůze výboru SEM se koná 4. 12. 2018 v 10:30 v SZÚ.
RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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