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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

 

Zápis ze schůze výboru konané 7. 2. 2023 

 

 

Přítomni: dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, prof. R. Chlíbek 

(online), dr. P. Křížová, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Vlčková, 

dr. Trmal (online), dr. H. Zákoucká 

 

Omluveni: prof. P. Pazdiora, prof. J. Beran 

 

1. Dr. Kynčl informoval členy výboru o průběhu Sjezdu delegátů dne 19. 1. 2023, kterého 

se zúčastnil jako delegát za SEM. Sjezdu se též zúčastnila dr. Křížová na výzvu ČLS 

JEP jako členka mandátového výboru. Na Sjezdu bylo zvoleno 15členné předsednictvo 

ČLS JEP pro nové funkční období, předsedou zůstává i nadále prof. Štěpán Svačina, 

nově je členem předsednictva kupř. dr. Alena Šebková. Byla schválena změna stanov 

ČLS JEP týkající se možnosti zavedení profesního členství. SEM neplánuje této možnost 

využít, hlasování členů výboru bylo jednomyslné. Na Sjezdu dále zazněla výzva 

k zasílání publikací do Časopisu lékařů českých. Vzhledem k rostoucím nákladům 

dochází ke zvýšení ročního členského poplatku ČLS JEP (ze 400,- na 500,- Kč). V dané 

souvislosti dr. Kynčl zmínil, že podklady pro platbu příspěvků budou členům rozesílány 

elektronicky a připomněl, aby si členové v databázi ČLS JEP sami zkontrolovali 

aktuálnost kontaktních údajů („karta člena“ dostupná na https://www.cls.cz/clenstvi ). 

2. V návaznosti na výzvu prof. Arenbergera týkající se možnosti spolupráce s Českým 

rozhlasem formou podcastů vyjádřil předseda SEM zájem o účast a zaslal iniciální 

návrhy témat; členové výboru se budou zapojovat do chystaných rozhovorů dle další 

domluvy po vyzvání od organizátorů. Na jednání výboru byla diskutována i další možná 

témata pro rozhovory, neboť je žádoucí prezentovat oblast epidemiologie a 

mikrobiologie veřejnosti. 

3. Dr. Kynčl oznámil, že bylo ukončeno sponzorování firmou Abbvie a její logo bylo 

odstraněno z webových stránek SEM. 

4. Dr. Kynčl připomněl, že do 31. 3. 2023 je třeba odeslat Návrh na udělení Ceny J. E. 

Purkyně. Po krátké diskuzi členové výboru SEM odsouhlasili nominaci dr. P. Petráše. 

5. „Dr. Macková informovala o jednání RAKL, zásadním tématem bylo personální 

zajištění laboratorních pracovišť. Zmínila, že při jednání zaznělo, že minimální 

požadavky nad rámec požadavků podle vyhl. č. 99/2012 Sb. mají dobře zpracované 

společnosti SEM a SLM.  Diskutovalo se také téma IVDR, v oblasti regulace laboratorní 

in vitro diagnostiky s ohledem na použití tzv. „in-house“ testů, neboli „Laboratory 

Developed Tests“, které od 26. května 2022 spadají pod účinnost Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických 

prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU. 

Platnost účinnosti byla odložena, ale tématu se nevyhneme a je třeba jej řešit.  

Dále dr. Macková informovala, že na podzim proběhne pravidelná konference NASKL, 

doplňovali se garanti, za mikrobiologii byl nominován prof. Dřevínek. 

6. Členové výboru SEM per rollam odsouhlasili přijetí nové členky MUDr. Jiřiny 

Herlíkové z Oddělení mikrobiologie  FN Plzeň a Petry Janů z Oddělení lékařské 

mikrobiologie Nemocnice Kolín.  

7. Dr. V. Melicherčíková, koordinátorka semináře „DDD, HAI“ požádala o přesun 

březnového semináře v lékařském domě na jiný termín; nově bude v březnu seminář 

„Očkování“ (koord. dr. K. Fabiánová, prof. R. Chlíbek) a seminář dr. Melicherčíkové se 

uskuteční v květnu. Na webových stránkách je již aktualizováno. 

https://www.cls.cz/clenstvi
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8. Dr. Kynčl připomenul Mezikrajový seminář epidemiologů pěti krajů, který pořádá KHS 

Královéhradeckého kraje ve dnech 2. - 4. května 2023 v Broumově (pod záštitou SEM) a 

vyzval zejména epidemiology k hojné aktivní účasti a současně ocenil zájem a aktivitu 

hlavní organizátorky MUDr. Evy Beranové. Vzhledem k plánované účasti řady členů 

výboru SEM proběhla diskuse a následně bylo jednomyslně odhlasováno, že schůze 

výboru SEM se v květnovém termínu 2. 5. neuskuteční; případné neodkladné záležitosti 

budou řešeny korespondenčně. 

9. Ministerstvo zdravotnictví v lednu 2023 vydalo Doporučený postup při výskytu případu 

onemocnění záškrtem (difterií), jehož návrh připravili epidemiologové SZÚ a NRL pro 

pertusi a difterii, byl připomínkován terénními epidemiology a infektology. Vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci (výskyt případů zejména u migrantů, ale i u běžné 

populace) je existence dokumentu velmi důležitá. Doporučený postup je k dispozici na 

https://archiv.szu.cz/tema/prevence/doporuceny-postup-pri-vyskytu-onemocneni-

zaskrtem-difterii  

10. Příští schůze výboru SEM je plánována na 7. 3. 2023 on-line a prezenční formou.  
 

 

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.    MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 

vědecký sekretář SEM     místopředseda SEM 
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