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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 5. 3. 2019 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,  dr. K. Fabiánová,                   

                  dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;   

Omluveni: dr. M. Havlíčková dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. J. Vlčková 

 

 

1) Mezikrajový seminář epidemiologů 2019 se koná 23. – 25. dubna 2019 v hotelu Port v Doksech. 

Hlavním organizátorem je MUDr. Jana Prattingerová a KHS Libereckého kraje. Garanci poskytuje 

SEM ČLS JEP a Státní zdravotní ústav. Důležitá data: abstrakta příspěvků je nutné vložit do 17. 3. 

2019 do webového formuláře: http://bit.ly/mks2019-abstrakt. Vyrozumění o přijetí abstrakta bude 

zasláno e-mailem do 31.3.2019. Účastníci se přihlašují k účasti elektronicky do 15.4.2019 na: 

http://www.hotelport.cz/khs-konference . 

   

2) KMINE 2019 se koná 14. – 16. listopadu 2019 v Olomouci. Prof. Kolář, vědecký sekretář SLM a 

předseda vědeckého a organizačního výboru,  poslal předsedům spolupořádajících společností 1. 

informaci s důležitými daty: 1.3.2019 budou spuštěny webové stránky kongresu: www.kmine.cz  

s možností přihlášek. Poslední termín pro přihlášení k aktivní účasti a k zaslání abstraktu je 

30.9.2019. Konec výhodných registrací je 31.10.2019 

 

3) Členové výboru SEM schválili prodloužení nominace dr. Mackové jakožto zástupce SEM v Radě 

pro akreditaci klinických laboratoří (RAKL). 
 

4) Členové výboru SEM schválili prodloužení nominace dr. Mackové jakožto zástupce SEM 

v Českém institutu pro akreditaci (ČIA). 

 

5) dr. Křížová poslala odpověď za SEM Krajskému úřadu v Ústí n.L. ohledně odmítačů očkování . 

Poděkování členům výboru, kteří se podíleli na vypracování této odpovědi. 

 

6) Ministerstvo zdravotnictví zaslalo prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP k připomínkování návrh 

novely vyhlášky č.229/2008 Sb. Výbor SEM neměl připomínky. 

 

7) Sekretářka výboru SEM paní Monika Heroldová provádí ve spolupráci se sekretariátem ČLS 

aktualizaci e-mailových adres členů SEM. 
 

8) Členové výboru diskutovali návrhy na ocenění členů SEM v roce 2019. Nominace bude 

dokončena na příští schůzi výboru SEM. Ocenění budou předána na kongresu KMINE  2019 

v Olomouci.   

 

 

9) Různé 

 dr. Jindrák informoval o současném stavu aktualizace doporučených postupů CLS 

JEP k diagnostickým podkladům pro ATB terapii v primární péči. Autorská skupina 

postupy aktualizuje zúženě pro účely postgraduálního (povinného předatestačního) 

kurzu praktických dětských lékařů, jelikož Společnost všeobecného lékařství se v roce 

2011 od tohoto konceptu odštěpila a připravila postupy vlastní, a situace ohledně 

klinických doporučených postupů prosazovaných Ministerstvem zdravotnictví je stále 

nejasná. Výše uvedené doporučené postupy určené pro postgraduální přípravu 

praktických dětských lékařů budou připraveny k předložení výboru SEM v průběhu 

dubna 2019. Autorskou skupinu tvoří zejména autoři původní verze doporučeného 

postupu a lektoři uvedeného kurzu, a také někteří členové Subkomise pro 

antibiotickou politiku ČLS JEP. 
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 dr. Trmal informoval o úspěšném průběhu únorového semináře v LD, který byl věnován 

exantematickým infekcím. Vyjádřil pochvalu všem přednášejícím a koordinátorům, především  

vedoucí NRL pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 MUDr. Radomíře 

Limberkové. V reakci na aktuální epidemiologickou situací členové výboru konstatovali, že 

by bylo vhodné provádět sérologické přehledy v pravidelných intervalech.  

 

10) Březnový seminář v Lékařském domě: 

5.3.2019      13:30 Alimentární infekce 

   SEM, SIL; koord.:  prof. P. Pazdiora, doc. R. Karpíšková,  

dr. H. Ambrožová, dr. L. Vojtilová  

 
11) Dubnový seminář v Lékařském domě: 

2. 4. 2019      13:30 Parazitologie 

SEM, SIL; koord.:  dr. K. Fajfrlík, dr. F.Stejskal  
 

 

12) Příští schůze výboru SEM se koná 2. 4. 2019 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 
 

RNDr. Petr Petráš, CSc.        MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM 

 


