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

 
Zápis ze schůze výboru konané 4. 11. 2008 v SZÚ 

 
 

Přítomni: prof. Beran, dr. Křížová (na druhé části jednání  - po řízení na MZ ČR), doc. Jelínková, 
doc. Kříž, doc. Pazdiora, dr. Trmal, prof. Votava, dr. Částková, dr. Němeček, dr. Dlhý, dr. Kynčl 
 
Omluveni:  dr. Petráš, dr. Fajfrlík, dr. Vlčková 
 
Schůzi řídil prof. Beran. 
 
Program:  
 
1) přihlášky nových členů: MUDr. Benešová, Jihlava 
Přihláška přijata jednohlasně 
 
2) Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie 2008 – Olomouc dr. Vlčková – skvěle zajištěno, 
děkovný dopis pro ni zpracovala předsedkyně společnosti dr. Křížová. Zprávu o průběhu konference 
zpracuje dr. Labská ze SZÚ, kontrolu plnění tohoto úkolu provede dr.  Němeček. 
 
3) Program odborných akcí 2009 – byl odevzdán ČLS v říjnu 08  

• semináře v LD 
• celostátní akce 

Byla provedena revize programů úterních seminářů a na březen byla problematika HIV-AIDS 
nahrazena VH s důrazem na VHA. 
 
4) Pečenkovy dny v roce 2009 bude organizačně zajišťovat dr. Alena Dvořáková v Jihlavě ve 
dnech 22.-24.9. Dr. Dvořáková bude pozvána na únorovou schůzi výboru SEM ke konzultaci 
organizace akce a programu.   
 
5) Konferenci Antibiotic Strategy International – na závěr projektu v ČR organizuje  prim. 
Jindrák v Nemocnici Na Homolce dne 12.11.2008. Členové SEM jsou zváni –  Výbor účast 
podporuje, pozvánku a program se pro krátkost času nepodařilo umístit na web SEM. 
 
6) připomínka Subkomise pro ATB politiku ČLS JEP k legislativě ATB středisek  

– poslali HH MZ 
– SEM podporuje tuto aktivitu. 

 
7) ESCMID 
SEM – zaplatila členský poplatek 100 EUR za rok  2008 a 2009  – zajistila dr. Částková, dr. Křížová. 
Příští zasedání reprezentantů afiliovaných společností a hlavního komitétu  ESCMID bude v Římě 
v prosinci tr. ESCMID se připojil k výzvě PACE. 
 
8) Komplikovaný dotazník ESCMID – postgraduální výuka a její složení v oborech mikrobiologie a 
infekčních nemocí. Odpovědi připravuje předsedkyně společnosti s doc. Jelínkovou, členové výboru 
jsou požádáni o spolupráci. 
 
9) doc. Kolářová, ved. kat. mikrobiologie IPVZ - vzdělávací program v oboru Lékařská 
Mikrobiologie – revize a úpravy. Výbor schvaluje připomínky a dodatky,  zpracované doc. 
Jelínkovou. 
 
 



10) SANOFI  PASTEUR  
- žádost o posouzení vhodnosti vakcinace starších a rizikových osob pneumo 

polysacharidovou vakcínou 
- žádost o posouzení prezentace pro pojišťovnu 

Výbor schválil doporučení vakcinace, prezentace je po odborné stránce v pořádku, výbor navrhuje 
jazykovou korekturu. Dopis připraví dr. Křížová. 
 
11) XVIII. Kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí ve spolupráci se SIL, Brno 22.10.2008   
Dr. Křížová poslala jménem výboru SEM dopis předsedovi ČLS JEP prof. Blahošovi, že SEM nebyla 
informována o přípravách programu. Odpověď prof. Blahoše nebyla poštou dr. Křížové doručena. 
Byla osobně v kopii předána v LD až minulý týden ředitelkou sekretariátu ČLS doc. Jelínkové. SEM 
je vyzývána být garantem XIX. Kongresu ČLS JEP, který se bude konat v rámci Hospimediky v Praze 
pravděpodobně v dubnu 2009. Výbor SEM schvaluje přijetí tohoto pověření, navrhuje jako téma 
Zoonózy a přizvání ke spolugarantování SIL a ke spolupráci prof. Smolu, prof. Pospíšila a dr. Bardoně 
s problematikou veterinárních infekcí. 
 
12) webové stránky SEM 
Výbor ukládá prof. Beranovi umístit na web: 

• výrazně informaci o členských ČLS + slevových kartách, doba platnosti karet, 3 roky  termín 
na poslání foto konec listopadu,  na sekretariát ČLS czm@cls.cz (lze zaslat poštou i klasické 
foto!)  

• zápis schůze výboru SEM v Olomouci 14.10.2008 
• výsledek udělení ceny prof. K. Rašky 
• plán akcí 2009 – semináře v LD 
• plán akcí 2009 – konference  

 
13) Cena předsednictva ČLS JEP za vědecké práce  
Monografie prof. Votavy a kol. „Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře“ - návrh na udělení 
ceny předsednictva ČLS JEP předložen 28. 5. 08 předsedkyní SEM – cena navrhované monografii 
nebyla předsednictvem udělena. 
 
14) prim. dr. Scharfen – monografie Nokardióza – recenzi do EMI napíše prof. Votava. 
 
15) Výbor navrhuje udělení čestného členství ČLS (čestné členství SEM již uděleno -  což je 
podmínkou) 
doc. Jelínková  
prof. Šejda  
dr. Augustin  
 
16) dnešní listopadový seminář v LD má téma - HIV/AIDS -  

SIL, SEM; koor.:  doc. M. Staňková, dr. J. Vandasová 
certifikáty  - SIL  

 
17) příští prosincový seminář v LD 2.12.2008 - Novinky v mikrobiologii 
   SEM a Československá společnost mikrobiologická 

koor.:  dr. D. Malotová 
certifikáty - SEM – sekret. M. Heroldová 

 
18) příští schůze výboru SEM se koná 2.12.08. v 10.30 v SZÚ 
 
 
 
 
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.    MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
místopředseda SEM     předsedkyně SEM 

mailto:czm@cls.cz

