ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané hybridní formou 3. 5. 2022
Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, prof. J. Beran (distančně), dr. J.
Částková, prof. R. Chlíbek (distančně), dr. P. Křížová, dr. B. Macková,
dr. V. Němeček (distančně), dr. P. Petráš, dr. J. Trmal (distančně), dr. J. Vlčková
(distančně), dr. H. Zákoucká (distančně)
Omluveni: dr. K. Fajfrlík
1. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o shromáždění představitelů odborných
společností ČLS JEP, jež se bude konat v úterý dne 17. května 2022 od 15:00 hodin v
Lékařském domě, Praha 2, Sokolská 31.
2. Výbor SEM schválil per rollam navržení pěti členů naší Společnosti do příslušných
akreditačních komisí; do komise Hygiena a epidemiologie byli navrženi prof.
Pazdiora, prof. Chlíbek a dr. Kynčl, do komise Lékařská mikrobiologie dr. Kozáková
a dr. Prusík.
3. Členové výboru SEM per rollam odsouhlasili přijetí nových členů
 MUDr. E. Pernicové, LF MU Brno,
 MUDr. F. Prusíka, Synlab, Praha 6
a snížení členského příspěvku ing. Havlíčkové, Ph. D. (roz. Marejkové) z důvodu MD
z 200 na 100 Kč
4. Prof. Pazdiora informoval o programu červnového odborného semináře v Lékařském
domě na téma „Lékařská parazitologie“, který je již avizován na webu SEM na
https://www.sem-cls.cz/aktualne/odborny-seminar-na-tema-lekarska-parazitologie430, který připravuje RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D a MUDr. RNDr. František Stejskal,
Ph.D. Připomněl, že na seminář je nutné se zaregistrovat nejpozději do 13:30 hod. v
den semináře vyplněním formuláře, bez ohledu na osobní či on-line účast. Na základě
vyplnění formuláře budou lékaři zaregistrováni i do centrálního systému ČLK a bude
jim přidělen daný počet kreditů. Do 14 dnů budou certifikáty rozeslány na e-mailové
adresy těm, kteří o ně požádali ve formuláři.
5. Výbor SEM ČLS JEP projednal s panem Štrbou zřízení společného úložiště s názvem
„KMINEVA“ pro semináře SEM, SIL, SLM a též České vakcinologické společnosti
ČLS JEP, náklady na provoz a správu (cca 2000,- Kč), možnosti přihlašování a
zabezpečení. Podle informací pana Štrby by úložiště mělo být do konce června
funkční.
6. Výbor SEM projednal otázku přihlašování na Pečenkovy epidemiologické dny; z
některých institucí může přihlašování na webové stránky PED déle trvat, proto
doporučil přihlašovat se „zvenku“, např. z domova. Záštitu nad PED převzala
rektorka UK, prof. Milena Králíčková, účast zatím přislíbili i hlavní hygienička
MUDr. Pavla Svrčinová a primátor města Plzně, Mgr. Pavel Šindelář. Dále prof.
Pazdiora připomněl, že termín na zaslání abstraktů k aktivní účasti na PED 2022
je 15. 6. 2022. Odborná témata letošních PED jsou: covid-19, infekce spojené se
zdravotní péčí a jejich prevence, alimentární infekce, respirační infekce, infekce
preventabilní očkováním, infekce přenosné členovci, infekce HIV, STD, virové
hepatitidy B, C, D.
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7. Výbor SEM jednomyslně schválil ocenění „čestné členství“ pro MUDr.
Žampachovou, MUDr. Heinigeovou a prof. RNDr. Zdeňka Hubálka, DrSc.
8. Dr. Macková informovala o Přívorových dnech v Poděbradech, kterých se zúčastnilo
cca 60-80 lidí.
9. Dr. Fabiánová informovala členy výboru o plánované aktualizaci doporučení pro
laboratorní diagnostiku pertuse ve spolupráci s NRL pro pertusi a difterii.
10. Dr. Kynčl informoval o přípravě algoritmu laboratorního vyšetřování u hepatitid
neznámé etiologie, který připravují odborní pracovníci – mikrobiologové a
epidemiologové SZÚ. Algoritmus bude konzultován s odbornými společnostmi a poté
zveřejněn na webu SZÚ a rozeslán odborným společnostem a všem KHS.
11. Dr. Křížová připomněla, že členové společnosti ČLS JEP mají dle Stanov ČLS JEP
platit členské příspěvky, každý člen si výši svých příspěvků může zkontrolovat na
https://www.cls.cz/stante-se-clenem, kde po kliknutí na box Registrace pro nové
členy je nutné aktualizovat své přihlašovací údaje a poté dojde k přesměrování na
příslušný členský profil.
12. Příští schůze výboru SEM je plánována na 7. 6. 2022 v 10:00 v SZÚ.
MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
vědecký sekretář SEM

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda SEM
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