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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

 

Zápis ze schůze výboru konané 7. 3. 2023 

 

 

Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl (online), dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, dr. K. 

Fajfrlík, dr. P. Křížová, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Vlčková 

(online), dr. Trmal (online), dr. H. Zákoucká 

 

Omluveni: prof. R. Chlíbek, prof. J. Beran 

 

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

rozhlasem formou podcastů konstatoval prof. Pazdiora, že Český rozhlas se zatím 

neozval. 

2. Prof. Pazdiora oznámil, že byl 2. 3. 2023 odeslán návrh na udělení Ceny Jana Evangelisty 

Purkyně dr. P. Petrášovi  

3. Prof. Pazdiora informoval, že k 28. 2. 2023 je stav členské základny Společnosti pro 

epidemiologii a mikrobiologii 286 členů.  

4. Členové výboru odsouhlasili návrhy na ocenění: Zlatá medaile (dr. Urbášková, dr. 

Částková) a Čestné uznání OS (dr. Přívorová, dr. Sojková, dr. Vlčková) včetně snížení 

členských poplatků.  

5. Dále byla diskutována účast firem na odborných seminářích v Lékařském domě, o účasti 

se následně hlasovalo per rollam a bylo odsouhlaseno. 

6. Bylo připomenuto, že je možné se hlásit na Mezikrajský seminář v Broumově přes 

registrační formuláře. Aktivní účastníci by měli poslat abstrakt svého sdělení. 

7. Vzhledem ke konání Mezikrajského semináře bylo zrušeno jednání výboru 2. 5. 2023. 

8. Prof. Pazdiora informoval, že opět oslovil dr. Kubka z ČLK s dotazem ohledně návštěvy 

stánků nezdravotnickými pracovníky na odborných akcích. V průběhu jednání přišlo 

vyjádření právníka ČLK, po prostudování bude vyjádření zasláno SIL a SLM. 

9. Prof. Pazdiora připomněl, že bylo aktualizováno Doporučení České vakcinologické 

společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, 

které bylo projednáno a odsouhlaseno i výborem SEM (https://www.sem-

cls.cz/stanoviska-a-doporuceni-sem).  

10. Dr. Macková a dr. Kynčl společně s prof. Pazdiorou informovali o jednání a fungování 

NIKO; poslední jednání bylo v říjnu 2022, nebylo schváleno antigenní složení vakcín pro 

rok 2023, a proto se schválilo staré antigenní složení pro rok 2022. Bylo konstatováno, že 

NIKO nefunguje. 

11. Prof. Pazdiora informoval, že oslovil ing. Regnerovou z MZ a zástupce zdravotních 

pojišťoven, se kterými bylo jednáno o možnosti očkování pro specializaci hygiena a 

epidemiologie, resp. epidemiologie. 

12. Dr. Macková informovala o jednání RAKL Dne 28. února se konalo 68. jednání RAKL. 

Stěžejním tématem bylo personální zajištění odborných pracovišť laboratorních 

odborností, společnosti předložily své návrhy a pověřili předsedu RAKL komunikací 

požadavku aktualizace Vyhlášky 99/2012 o personálním zajištění pracovišť – takto bude 

informovat ČLS JEP a MZ ČR. Dalším řešeným bodem byla problematika IVD-R, kdy 

předseda RAKL upozornil, že odklad plnění požadavků legislativy je podmíněn 

zahájením aktivit vedoucích k implementaci, prvním krokem je uveřejnění seznamu 

metod „laboratory developed test“ u kterých je předpoklad, že dle nich bude postupovat 

pracoviště i nadále. NASKL zajistí s CZEDMA překlady dokumentů s IVD-R související. 

Dále byla Rada informována, že 16. -18. října proběhne v Olomouci konference NASKL 
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Labauto. Další jednání RAKL bude 25. 4. 2023. Případné podněty směřujte k rukám dr. 

Mackové. 

13. Dr. Němeček, který byl osloven, aby se vyjádřil k aktualizaci vyhlášky o krvi, seznámil 

členy výboru s problematikou fungování transfuzních stanic a plasmacenter v ČR, 

upozornil, že by měl být jednotný registr vyřazených dárců. Jeho připomínky byly 

odeslány s poděkováním na MZ. 

14. Dr. Křížová upozornila členy SEM, aby si zkontrolovali své členské příspěvky. Podklady 

pro platbu příspěvků budou členům rozesílány elektronicky. Pokud mail nepřišel, 

zkontrolujte si v databázi ČLS JEP sami aktuálnost kontaktních údajů. „Karta člena“ je 

dostupná na https://www.cls.cz/clenstvi. 

15. Příští schůze výboru SEM je plánována na 4. 4. 2023 v 10 hod. on-line a prezenční 

formou.  
 

 

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.    prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 

vědecký sekretář SEM     předseda SEM 
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