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

Zápis ze schůze výboru konané 2. 10. 2018
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K. Fabiánová,
dr. K. Fajfrlík, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková.
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková
Omluveni: dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. V. Němeček,
prof. P. Pazdiora,
1) Na začátku schůze výboru SEM předala předsedkyně dr. Křížová Čestné medaile ČLS JEP
MUDr. Jitce Částkové a prof. MUDr. Jiřímu Benešovi, CSc., kteří se nemohli z pracovních důvodů
zúčastnit slavnostního předávání ocenění na letošních Pečenkových epidemiologických dnech.
Členové výboru oběma srdečně blahopřejí.
2) Hlavní letošní akce SEM, 28. Pečenkovy epidemiologické dny, se konala v Českých Budějovicích
12.–14. září 2018. Konference měla tradičně vysokou odbornou úroveň. Celkem se registrovalo 170
účastníků, bylo předneseno 46 ústních sdělení a prezentováno 13 posterů. Členové výboru SEM
hodnotili nesmírné nasazení celého organizačního štábu, především dr. Luňáčkové. Kladně byl oceněn
i doprovodný kulturní program – představení v divadle. Dr. Křížová poslala děkovný dopis jménem
výboru SEM organizátorkám dr. Luňáčkové a ředitelce KHS doc. Kotrbové. Zpráva o průběhu 28.
Pečenkových epidemiologických dnech bude publikována v časopisech EMI a ve Zprávách CEM. Dr.
Petráš vyzve koordinátory jednotlivých bloků k přípravě podkladů, sumarizaci provede dr. Macková.
3) Doc. Jelínková a dr. Petráš připraví informaci o historii Pečenkových epidemiologických dnů,
které se konají již od roku 1976. Krátké sdělení bude prezentováno na webových stránkách SEM,
v EMI i ve Zprávách CEM.
4) Příští, 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které budou v roce 2020, bude organizovat KHS
Moravskoslezského kraje. Dr. Kynčl předjednal s dr. Martinkovou. Následně s ní jednala dr. Křížová –
dr. Martinková potvrdila zájem organizovat PED 2020. Výbor SEM toto schválil na svém zářijovém
jednání. Dr. Křížová informovala dr. Martinkovou o schválení výborem SEM a získala od ní souhlas,
že tuto informaci o PED 2020 může vyhlásit na letošních PED.
5) Hlavní odborná celostátní akce příštího roku bude KMINE 2019, organizaci po SEM (v roce 2016)
přebírá SLM, prof. Milan Kolář, akce bude v Olomouci v říjnu/listopadu 2019.
6) Členové výboru SEM dále diskutovali a dokončili návrhy programu celostátních odborných akcí
pro rok 2019. Konečný plán bude uveřejněn na webu SEM a předán na ČLS JEP.
7) Členové výboru SEM dále diskutovali a dokončili návrhy programu seminářů SEM pro rok
2019, pořádaných ve spolupráci se SIL. Dr. Křížová pošle výboru SIL k doplnění. Konečný plán
bude po schválení výbory obou společností uveřejněn na webových stránkách a předán na ČLS JEP.
8) Z předsednictva ČLS JEP přišla zpráva o hospodaření SEM v roce 2017. Dr. Křížová zprávu
zrevidovala a detaily diskutovala s ČLS JEP.
9) V lednu 2019 proběhnou volby předsednictva ČLS JEP. ČLS JEP požádala odborné společnosti
předložit do konce října návrhy kandidátů do předsednictva a revizní komise ČLS JEP a návrh
delegátů na volební sjezd. Členové výboru SEM delegovali na tuto akci svou předsedkyni. Návrhy
kandidátů do předsednictva a revizní komise ČLS JEP ani náměty do diskuze nepředložili.
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10) Na dubnové schůzi byli členové výboru SEM požádáni předsedkyní o podněty k aktualizaci
koncepce oboru epidemiologie. Dr. Fabiánová, která provádí editaci aktualizované verze,
informovala o připomínkách, které jí byly zaslány od členů výboru a od krajských epidemiologů.
Definitivní verzi, po revizi dr. Kynčla, rozešle dr. Fabiánová členům výboru, aby na příští listopadové
schůzi výboru mohlo dojít k závěrečnému odsouhlasení. Aktualizovaný text bude zaslán MZ a
uveřejněn na webových stránkách SEM a v časopise EMI.
11) MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP požádala SEM o podporu stanoviska
odborných i profesních organizací praktických lékařů v žádosti o výjimku distribuce vakcín
v souvislosti s připravovanou novelou zákona o léčivech, obsahující implementaci tzv. protipadělkové
směrnice. Stanovisko SEM: výbor souhlasí s podporou názoru odborných a profesních organizací PL o
zachování současného systému distribuce vakcín a to jak pro povinné, tak pro nepovinné očkování.
Předsedkyně SEM zašle naše stanovisko dr. Šebkové.
12) Prof. Libuše Kolářová požádala SEM o stanovisko k Novele 164/2018, ve které jsou zmiňovány
vzdělávací programy pro nelékařské specializační obory. Ve spolupráci se SLM bude vytvořena
pracovní skupina, která se bude tomuto problému intenzivně věnovat v novém roce. Předsedkyně
SEM zašle naše stanovisko prof. Kolářové.
13) Různé
• dr. Petráš informoval o přípravách listopadové semináře v Lékařském domě, který bude
věnován stafylokokovým infekcím a jejich managementu. Seminář, který připravuje SIL ve
spolupráci se SEM, koordinují dr. Chrdle a dr. Petráš. K prezentaci přednášky o managementu
stafylokokových bakteremií ve Spojeném království byl pozván dr. E. Nsutebu z královské
Univerzity v Liverpoolu. Výbor odsouhlasil úhradu 50 % nákladů na letenku a ubytování s
tím, že druhá polovina bude uhrazena výborem SIL. Členové výboru souhlasili s možností
nahrávání přednášek, za předpokladu, že jednotliví přednášející dají svůj souhlas. Videa
budou prezentována na stránkách IPVZ.
•

prof. Pazdiora (v emailové korespondenci) znovu otevřel neutěšenou situaci oboru
epidemiologie v Krajských hygienických stanicích, především z hlediska financí. Výbor SEM
se dlouhodobě tomuto problému věnuje. Dr. Křížová odeslala v této záležitosti 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. Dr.
Křížová požádá prof. Pazdioru a dr. Kynčla o přípravu aktuální verze dopisu, aby mohla být
diskutována a finalizována na listopadovém jednání výboru a následně odeslána na již dříve
oslovené instituce a osoby.

14) Říjnový seminář v Lékařském domě:
2.10.2018
13:30 Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
SIL, SEM; koord.: doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek

15) Listopadový seminář v Lékařském domě:
6.11.2018
13:30 Stafylokokové infekce a jejich management
SIL, SEM; koord.: Dr. A. Chrdle, Dr. P. Petráš

16) Příští schůze výboru SEM se koná 6.11. 2018 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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