ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 2. 3. 2010 v SZÚ
Přítomni: dr. Křížová, prof. Beran, dr. Petráš, dr. Částková, dr. Dlhý, dr. Fajfrlík, doc. Jelínková, doc.
Kříž, dr. Němeček, dr. Trmal, dr. Vlčková.
Omluveni: dr. Kynčl, doc. Pazdiora, prof. Votava
Host: části jednání se zúčastnila dr. Luňáčková, hlavní organizátor letošních Pečenkových dnů.
1) Nový člen Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii
Přihlášku poslal: Doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc., FTN Praha. Výbor schválil přijetí jednomyslně.
2) Příprava 24. Pečenkových epidemiologických dnů, které jsou plánovány na 15.-17.9.2010
v Českých Budějovicích: sekretářka SEM rozeslala poštou první informaci o 24. Pečenkových
epidemiologických dnech, kterou připravila organizátorka MUDr. J. Luňáčková. Zároveň byla
připojena každoroční informace předsedkyně SEM pro členy Společnosti. Obě informace jsou
umístěny na webu SEM.
Dr. Luňáčková informovala o aktualitách v přípravě hlavní akce naší Společnosti. Na webu jsou již
přístupné stránky konference: http://www.pecenkovydny.cz/ . Od 15.4.2010 bude zprovozněna online přihláška – přihlášení na Pečenkovy dny bude možné jen on-line.
Dr. Vlčková upozornila na potřebu označení sborníků z celostátních odborných akcí SEM
mezinárodním standardním číslem knihy ISBN. Dr. Petráš zajistí přiřazení ISBN pro sborník letošní
akce u Národní agentury ISBN v Národní knihovně ČR.
3) Dr. Křížová předložila Zprávu o činnosti výboru SEM v roce 2009. Výbor schválil znění

zprávy jednomyslně. Tato Zpráva o činnosti SEM 2009 spolu se Zprávou revizní komise
SEM za rok 2009 bude poslána na sekretariát ČLS JEP a bude umístěna na web SEM
(http://www.sem-cls.cz/ ).
4) SIL požádal o umístění na web SEM oznámení o XIV. česko-slovenském kongresu o
infekčních nemocech, který se bude konat 8.-11.6.2010 v Peci pod Sněžkou. Výbor schválil,
zajistí prof. Beran.
5) Členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii budou na webu SEM vyzváni
k poslání své e-mailové adresy sekretářce SEM (SEM@szu.cz) k usnadnění komunikace.
Zajistí prof. Beran.
6) Postgraduální studium
Dne 3.2.2010 proběhla v Lékařském domě schůzka zástupců SEM, SLM, SIL, na které bylo
hledáno společné stanovisko, které vyústilo ve snahu o utvoření samostatného, společného
kmene v PGS, viz dopis předsedy SLM prof. Blahošovi.
Na výboru SIL 18.2.2010 nebylo stanovisko podpořeno – viz bod 8) zápisu SIL.
7) Surveillance listeriózy
Na základě informací z evropského systému rychlého varování (EWRS) požádal hlavní
hygienik ČR, dr. Vít, předsedy Odborných společností o spolupráci při zkvalitnění
surveillance listeriózy v ČR. S ohledem na závažnost onemocnění listeriózou považuje hlavní
hygienik za důležité zdůraznění a připomenutí nutnosti hlásící povinnosti v oblasti infekčních
onemocnění v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně
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některých souvisejících zákonů v platném znění a taktéž vyhláškou 195/2005 Sb., kterou se
upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické
požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Výbor SEM vyzývá
touto cestou všechny, kdo jsou profesně v těchto aktivitách zahrnuti, k dodržování výše
uvedené hlásící povinnosti u onemocnění listeriózou.
8) Byly realizovány kroky k uskutečnění finanční podpory SEM poskytnuté časopisu Folia
Microbiologica. Šéfredaktorovi časopisu Folia microbiologica (FM), dr. Matějů, byl poslán
návrh na rozšíření redakční rady FM o doc. Jelínkovou a prof. Votavu (viz bod 11. zápisu
schůze výboru SEM z 10.2.2010). Dr. Matějů požádal ještě o navržení kandidátů se
specializací virologie a imunologie.
9) Doc. Kryštůfková, předsedkyně Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti
(SEVS), poslala pozvánku na připravované odborné akce SEVS 2010 na Slovensku:
• VII. odbornú konferenciu národních referenčních centier pre surveillance infekčných
chorôb v SR, která se koná 25.3.2010 v Bratislavě. Informace, včetně přihlášky jsou
na webových stránkách http://www.sea-sk.sk/kod02.htm
• IX. Červenkove dni preventívnej medicíny, které se konají 26.-28.5.2010 v lázních
Bruno v okresu Banská Bystrica. Informace jsou: http://www.sea-sk.sk/kod05.htm
Všichni členové SEM jsou srdečně zváni k účasti.
10) Členové SEM jsou zváni k účasti na Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů Hradec
Králové 18.-19.5.2010. Informace, včetně on-line přihlášky, jsou na webových stránkách
http://www.pmfhk.cz/PRECHODNE_2010/tichackovydny.htm .
11) Čestné členství a medaile
Na udělení poct pro členy ČLS JEP budou hlavnímu výboru navrženi :
MUDr. Oldřich Hausner na „Čestnou medaili ČLS JEP“
MUDr. Svatava Hausnerová na „Čestné členství SEM ČLS JEP“
Výbor schválil jednomyslně.
12) Doc. Pazdiora pokračoval v realizaci svého návrhu, 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. Akce bude organizována SEM a pražskou kanceláří
WHO. Doc. Pazdiora kontaktoval ředitelku pražské kanceláře WHO MUDr. A. Šteflovou. Na
slavnostní odhalení pamětní desky budou pozváni účastníci programu eradikace varioly,
rodina prof. Rašky, paní ministryně zdravotnictví, hlavní hygienik ČR, předseda ČLS JEP
prof. Blahoš a členové výboru SEM ČLS JEP. Termín akce byl stanoven na 15. května 2010.
Členové výboru schválili návrh textu na desku:
Zde se narodil prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.
½ 17.11.1909 † 21.11.1987
zakladatel moderní epidemiologie a
tvůrce koncepce celosvětového vymýcení pravých neštovic.
RŮZNÉ
13) Doc. B. Kříž informoval o výstavě k 30. výročí vymýcení pravých neštovic, která bude
uspořádána v hlavní budově Národního muzea v Praze a bude zahájena 20.dubna 2010.
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14) Dr. Vlčková informovala výbor o žádosti o záštitu SEM nad odborným seminářem Očkovacích
center Avenier s názvem „Aktuality z vakcinologie a cestovní mediciny“, který se bude konat
9.4.2010 v Brně. Výbor souhlasí. Sekretářka SEM zajistí přidělení kreditů a certifikáty.
15) Dr. Fajfrlík referoval o předběžných jednáních k uspořádání 3. Kongresu klinické mikrobiologie
a infekčních nemocí (KMIN) v roce 2011 v Plzni. V roce 2011 bude naše Společnost hlavním
organizátorem této společné akce SEM, SLM a SIL. Výbor oceňuje a schvaluje aktivity dr. Fajfrlíka a
pověřuje ho funkcí hlavního organizátora kongresu. Datum bylo předběžně stanoveno na druhou
polovinu září 2010.
16) Dnešní seminář v LD pořádá SIL na téma „Febrilní stavy“.
Koordinátory jsou doc. V. Dostál a prof. J. Beran.
17) Dubnový seminář v LD pořádá SEM 6. dubna 2010 na téma „Paraziti – alergie,
imunomodulace“. Koordinátor: prof. P. Horák
17) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 6. dubna 2010 v 10.30.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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