
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii 

(reg. č. 24) 

SEM ČLS JEP                                                                                            

 

 
                                                                                             22. 2. 2010 

 
Vážení členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,  
 
v první řadě mi dovolte, abych Vám ještě (byť již je únor) popřála do roku 2010 vše dobré 
v osobním i profesním životě. Tak jako v loňském roce posílám tuto informaci poštou, 
jakožto dodatek k informacím na webové stránce SEM http://www.sem-cls.cz/ a vyzývám 
Vás k pravidelným návštěvám této webové stránky, kde najdete aktuální informace o dění 
v naší Společnosti. Po březnové schůzi výboru SEM se na našich webových stránkách objeví i 
zpráva o činnosti SEM v roce 2009. 
 
K poslání této informace využívám příležitosti, že právě rozesíláme první oznámení o 
nejvýznamnější odborné akci SEM, 24. Pečenkových epidemiologických dnů, jejichž 
organizování se ujala MUDr. J. Luňáčková (KHS Jihočeského kraje) a budou probíhat       
15.-17. 9. 2010 v Českých Budějovicích. Těšíme se na Vaši hojnou a aktivní účast!!! 
 
Připojuji letošní plán seminářů v Lékařském domě (každé první úterý v měsíci od 13.30) 
a plán odborných akcí. Tyto plány jsou také na našich webových stránkách.  
 
Dovolte mi při této příležitosti rovněž připomenout časopis SEM Epidemiologie, 
mikrobiologie, imunologie, vydávaný Nakladatelským střediskem ČLS JEP. Redakční rada 
časopisu i nadále neplánuje přistoupit k povinnému odběru EMI členy naší Společnosti, ačkoli 
řada Společností již tak u svých časopisů učinila. Apelujeme však na členy SEM, aby se dle 
svých možností stali odběrateli EMI. A ještě naléhavěji apeluje redakční rada EMI na členy 
SEM, aby se stali přispívajícími autory EMI. Pokyny pro autory EMI naleznete i na webové 
stránce EMI: http://www.prolekare.cz/epidemiologie i v tištěné podobě některých čísel 
časopisu. 
 
Se srdečným pozdravem, 
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