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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

 

Zápis ze schůze výboru konané 1. 11. 2022 

 

 

Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, 

prof. R. Chlíbek, dr. P. Křížová, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. H. 

Zákoucká  

 

Omluveni: prof. J. Beran, dr. J. Vlčková, dr. Trmal 

 

1. Na začátku poděkoval prof. Pazdiora za napsání článku o doc. Pečenkovi dr. Částkové 

a poprosil ji, aby případně připravila článek do Časopisu lékařů českých. Všem členům 

výboru poděkoval za spolupráci při přípravě a konání Pečenkových epidemiologických 

dnů (PED) v Plzni. 

2. Neformální pracovní setkání členů výboru SEM proběhlo 14. 9. na PED. 

3. Prof. Pazdiora navrhl, že by se další PED mohly konat 11.-13. 9. 2024 v Plzni a střídat 

se ob rok s mezikrajovým seminářem. Jednomyslně přítomnými členy odsouhlaseno. 

4. Prof. Pazdiora komentoval svou zvanou přednášku o stavu oboru epidemiologie na 

KMINE. 

5. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o společném jednání se Společností infekčního 

lékařství ČLS JEP (SIL) a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (SLM), 

na kterém bylo dohodnuto, že: 

•  kongres KMINE se bude konat každý rok s tím, že v sudé roky bude 

organizátorem kongresu Společnost infekčního lékařství (v sudých letech bude 

KMINE současně „Česko-slovenským kongresem infekčních nemocí) a v liché roky 

bude organizátorem kongresu Společnost pro lékařskou mikrobiologii. Jak 

v lichých, tak sudých letech se na organizaci programu kongresu KMINE bude 

spolupodílet Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii jednak návrhem 

nosných odborných témat, jednak aktivní účastí zástupců SEM ve vědeckém 

výboru kongresu. Kongres bude mít pravidelný termín, a to třetí týden v září, od 

čtvrtka do soboty. V roce 2023 by se KMINE měl konat ve dnech 21.–23. 9. 

Organizátorem KMINE v roce 2023 bude SLM (místo konání bude upřesněno).  

• ohledně úterních seminářů se přítomní dohodli na následujícím: semináře v 

Lékařském domě se budou konat první úterý v měsíci hybridním způsobem 

(prezenčně a on-line), organizace seminářů v průběhu roku 2023 bude v 

jednotlivých měsících zajištěna následovně (celoroční plán seminářů bude vyvěšen 

na webu SEM): 

✓ leden: 0 

✓ únor: SIL 

✓ březen: SEM 

✓ duben: SLM 

✓ květen: SEM 

✓ červen: SEM 

✓ červenec, srpen, září: 0 

✓ říjen: SIL 

✓ listopad: SLM 

✓ prosinec: SEM (ČSSM) 

 

SEM zajistí prostory v Lékařském domě na první úterý v měsíci (13,30-16,30). 

Návrhy názvů seminářů je žádoucí si vyměnit nejpozději do 15. 9. každého roku, 
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aby nedošlo k nežádoucímu překrývání témat. Celkový počet seminářů, rozdělení 

termínů, garance a spolupořadatelství budou vždy předmětem dohody s tím, že 

každá ze společností bude mít nárok na min. 2 semináře ročně. Definitivní názvy 

seminářů (+garantů) na další rok budou nahlášeny do 15. 10. každého roku 

předsedovi SEM, aby je mohl nahlásit vedení ČLS JEP. Programy jednotlivých 

seminářů budou vyvěšeny na webu všech 3 společností. S dostatečným předstihem 

bude také poskytnut a zveřejněn odkaz na registraci a link pro sledování online. 

6. Dále prof. Pazdiora informoval o ceně za streamování a za úložiště; za streamování 

semináře je to cca12 500Kč za akci, tedy na rok cca 50 tisíc, cena za spravování 

společného úložiště SEM+SIL vychází pro SEM na 1000 Kč za rok. Firma Abbvie již 

v roce 2023 streamování nebude financovat. Vyúčtování Abbvii za r. 2022 dle smlouvy 

zajistí dr. Křížová, 

7. Dr. Fajfrlík informoval členy výboru o postupu na KMINE, kdy podle platné 

legislativy (zákon o reklamě, platí od listopadu 2021) nemůže být poskytnuta reklama 

osobám, které nejsou oprávněny předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, a z 

tohoto důvodu byl nelékařům na letošním KMINE zakázán přístup na výstavy firem a 

firemní sympózia. Po diskuzi byl za výbor SEM dr. Fajfrlík pověřen sepsáním 

upozornění na problém, které bude rozesláno SIL a SLM. O právní výklad bude 

požádána Česká lékařská společnost JEP a Česká lékařská komora. 

8. Dále se diskutovala otázka  

• 70. výročí hygienické služby. 

• NIKO; prof. Pazdiora informoval, že v nové struktuře NIKO je SEM již 

plnoprávným členem (zástupcem zvolen prof. Pazdiora), do EPS NIKO za SEM 

navržen prof. Beran.  

• Dr. Macková zmínila, že předseda EPS NIKO by měl být součástí „velkého“ NIKO 

vzhledem k ne vždy jasným zadáním úkolů směřujících z NIKO na EPS. Dr. Kynčl 

podpořil návrh dr. Mackové, protože požadavky směřované na EPS NIKO 

v poslední době neúměrně narůstají. Prof. Chlíbek navrhl, že zástupce EPS NIKO 

by mohl být stálým hostem zasedání NIKO. 

• Prof. Chlíbek informoval o navrhovaných změnách NIZP, který by měl být v gesci 

SZÚ. Měly by být nové nominace a zachovány pracovní skupiny. 

• Členové výboru si připomněli, že 22.11. uplyne 100 let od narození dr. Evy 

Aldové. 

9. Členové výboru SEM navrhli a schválili medaili ČLS JEP MUDr. Pavle Křížové, CSc. 

10. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii přijala nové členy: dr. Volfová (Krajská 

nemocnice, Liberec) dr. Šošovičková (Vojenský zdravotní ústav Praha), Mgr. Kateřina 

Matějová (FN Ostrava) a Mgr. Zuzana Chorzempa (FN Ostrava). 

11. Byl finalizován plán celostátních akcí na rok 2023: 

• 29. ročník Mezioborového semináře Třeboň, 18.-20. 1. 2023 

• Mezikrajový seminář epidemiologů, Broumov, 2.-4. 5. 2023 

• Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, 8.-9. 6. 2023 

• KMINE, 21. - 23. 9. 2023 

• Hradecké vakcinologické dny, 5. - 7. 10. 2023 

 

Příští schůze výboru SEM je plánována na 6. 12. 2022.  

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předseda SEM 

 


