
 1 

  ČESKÁ LÉKA ŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 
Zápis ze schůze výboru konané 4. 2. 2014  v SZÚ 

 
Přítomni:  dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,  dr. 
K. Fajfrlík,  dr. M. Havlíčková, doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. Trmal, dr. 
J. Vlčková; 
Omluveni: prof. J. Beran, dr. V. Němeček. 
 
 
1) Předsedkyně SEM, dr. Pavla Křížová přivítala členy výboru a popřála jim vše dobré 
v pracovním i soukromém životě v roce 2014. Dále oznámila, že od 1. 2. 2014 došlo ke 
změně na pozici vedoucí CEM. MUDr. Pavla Křížová, CSc. se vzdala funkce ke dni 31. 1. 
2014 z důvodu důchodového věku a vzhledem k velkému množství odborných výzkumných i 
mezinárodních aktivit, ve kterých bude nadále pokračovat, včetně vedení NRL pro 
meningokokové nákazy, koordinace ECDC školícího programu EUPHEM v SZÚ a 
zastupování ČR v ECDC v pozici NMFP (National Microbiology Focal Point). K 1. 2. 2014 
ředitelka SZÚ, ing. Sosnovcová, jmenovala vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie 
MUDr. Barboru Mackovou , která v CEM pracuje od roku 1995, svou profesní dráhu 
zahájila na pracovišti epidemiologie, nyní působí v NRL HIV/AIDS jako lékař mikrobiolog 
se specializovanou způsobilostí. Posledních pět let zastává také funkci manažera kvality 
akreditovaného subjektu Laboratoře CEM a od roku 2012 byla zástupkyní vedoucí CEM. 
 
2) Dr. Křížová informovala, že příští rok se koná v Praze 17. výroční konference Evropské 
společnosti klinické virologie ESCV. Akce proběhne ve dnech 28.9. - 1.10. v Kongresovém 
centru Clarion v Praze. Předsedkyní organizačního výboru je dr. Vlasta Štěpánová, z FN 
Hradec Králové, jedním z místopředsedů je člen výboru SEM dr. Vratislav Němeček ze SZÚ.  
Časový limit pro zaslání abstraktů je 30. duben 2014, deadline pro včasnou registraci je 30. 
červen 2014. Podrobné informace jsou na webových stránkách: www.escv2014prague.com. 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – 
členům naší Společnosti – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je 
nutno včas požádat předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na ESCV, abstrakt a 
potvrzení o jeho přijetí.  
              
3) Po e-mailové diskuzi byla schválena hlavní témata na Pečenkovy epidemiologické dny, 
které se budou konat 16. - 18. září 2014 v Luhačovicích: 
*) Nákazy, kterým lze předcházet očkováním 
*) Závažná infekční onemocnění (znovu se vracející infekce, TBC a další mykobakteriózy,    
    HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nákazy, vysoce nakažlivé nemoci), respirační  
    nákazy, infekce sociálně vyloučených skupin obyvatel 
*) Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence.  
Dr. Křížová bude informovat hlavní organizátorku PED 2014, dr. Tkadlecovou.     
 
4) Na začátku roku, 6.-8. ledna 2014 proběhl 22. ročník mezioborového semináře Třeboň 
2014.  Seminář se konal pod záštitou 3 odborných Společností (Společnosti infekčního 
lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Společnosti pro epidemiologii a 
mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně). Akce se aktivně 
zúčastnilo několik členů výboru SEM. Na závěr streptokokového bloku, který byl na pořadu 
první den semináře, předala předsedkyně SEM mimořádnou poctu České lékařské společnosti 
JEP, Zlatou pamětní medaili ČLS JEP, doc. Jarmile Jelínkové jako ocenění jejího 
celoživotního přínosu pro mikrobiologii v laboratorní činnosti, v oblasti postgraduálního 
vzdělávání a v národní i mezinárodní reprezentaci oboru. Doc. Jelínková vyjádřila velké 
poděkování SEM i ČLS JEP za toto významné ocenění.   
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Seminář byl velmi úspěšný, členové výboru SEM oceňují, že se podařilo tuto tradici zachovat. 
Pro další ročníky tohoto semináře byla domluvena spolupráce všech tří odborných společností 
při zajišťování odborného programu, SEM bude zastupovat dr. Petráš. Předběžně byla 
navržena dvě témata: stafylokokové infekce a mykobakteriální problematika.  Informaci o 
průběhu akce do Zpráv CEM připraví dr. Macková a dr. Petráš. 
  
5) Byl opět diskutován problém placení členských příspěvků. Podle Stanov ČLS by měl být 
člen, který dva roky příspěvky neplatí, vyloučen. Ve spolupráci s dr. Džupovou ze SIL bylo 
připraveno upozornění pro členy SEM a SIL, které bude vyvěšeno na webových stránkách 
obou společností. Pokud členové, kteří dluží členské příspěvky, po upozornění zaplatí, bude 
jim členství obnoveno.     
             
 
7) Různé:  
 
dr. Macková  - v zápisu z jednání odborné komise pro zdravotnické laboratoře ČIA, 
z 1.10.2013 byly akceptovány naše připomínky týkající se dodržení nepodkročitelných minim 
pro odbornost lékařská mikrobiologie na všech pracovištích této odbornosti a přístupu 
k referenčním pracovištím, která mají zasílání vzorků podloženo právně závaznými předpisy 
jako ke smluvním laboratořím, ale bez nutnosti s nimi o tomto uzavírat smlouvu.       
Výbor neměl žádné připomínky k rozeslanému dokumentu Nepodkročitelná minima pro 
odbornost lékařská mikrobiologie.  
 
dr. Kyn čl - v návaznosti na diskusi o nepodkročitelných minimech pracovníků na 
mikrobiologických pracovištích poukázal na neutěšenou situaci týkající se nenastupování 
nových lékařů do oboru epidemiologie. Zmínil, že existuje dotační program Ministerstva 
zdravotnictví na rezidenční místa v lékařských oborech, který by mělo být možné využít i při 
získávání specializačního vzdělání v oboru hygiena a epidemiologie. Dotační program vznikl 
především pro specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů, ovšem i další obory 
s nedostatkem lékařů (patologie, epidemiologie,...) by měly patřit mezi prioritní.  
 
 
8) Dnešní únorový seminář v LD: 4.2. 13:30, téma: Cestovní a tropická medicina  
 pořádají SEM, SIL; koor.: prof. Beran, dr. Stejskal. 
 
9) Březnový seminář v LD: 4. 3. 13:30, téma: Echinokokové infekce 
   pořádají SEM, SIL a Česká parazitologická společnost  
   koordinuje dr. Stejskal. 
 
10) Příští schůze výboru SEM se bude konat 4. 3. v 10:30 v SZÚ.  
 
 
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  


