ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané hybridní formou 7. 6. 2022
Přítomni: prof. P. Pazdiora (distančně), dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, dr.
P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal (distančně), dr. J. Vlčková (distančně), dr. H.
Zákoucká
Omluveni: dr. J. Kynčl, prof. J. Beran, prof. R. Chlíbek, dr. B. Macková, dr. V. Němeček
Host: Mgr. Jana Zavadilová
1. Na začátku diskutovali členové výboru text k aktualizaci doporučení pro diagnostiku
dávivého kašle, který připravily Mgr. Zavadilová a dr. Fabiánová. Z diskuze vzešly
další připomínky, které budou do textu zapracovány, rozeslány členům výboru a
následně se text umístí na web SZÚ a rozešle vybraným odborným společnostem.
2. Prof. Pazdiora informoval o dalším jednání ve věci zřízení společného úložiště s
názvem „KMINEVA“ pro semináře SEM, SIL, SLM a České vakcinologické
společnosti ČLS JEP, na kterém by mohly být ukládány i materiály IPVZ z kurzů dr.
Trojánka. Je nutné dohodnout se s ostatními společnostmi na financování takového
úložiště a na možnostech přihlašování. První zpřístupnění semináře na tomto úložišti
je plánováno na začátek října.
3. Členové výboru SEM per rollam odsouhlasili přijetí nové členky Ing. Lucie
Klimešové, Oddělení lékařské mikrobiologie, Tábor.
4. Prof. Pazdiora informoval o přípravě plánu odborných seminářů v Lékařském domě
na rok 2023, vyzval přítomné k předložení témat a garantů. Předběžně bylo
rozhodnuto, že v programu seminářů budou následující témata. DDD+HAI,
Parazitologie, Očkování, Cestovní medicína a Aktuality v mikrobiologii.
5. Prof. Pazdiora informoval členy výboru, že ho oslovila RNDr. Pavlína Lysková,
Ph.D, členka SEM, s prosbou o vystavení potvrzení, že ji SEM pověřuje oficiální
reprezentací ČR v subkomisi EUCAST-AFST. Dne 31. 5. 2022 ministerstvo
zdravotnictví schválilo zřízení dvou nových NRL pro mykologii (viz Věstník v
příloze, str. 54). Dr. Lysková se stala vedoucí NRL pro antimykotika. Z titulu této
funkce vyplývá, že by se měla stát členem subkomise pro testování citlivosti kvasinek
a vláknitých hub (EUCAST-AFST). Současný reprezentant za ČR, doc. Hamal, s
tímto souhlasí.
6. 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. Upozornil, že PED začínají 14. 9. 2022 již v 11:45!
7. Dr. Křížová informovala, že předá čestné členství dr. Nohýnkové na úterním semináři
dne 7. 6. 2022.
8. Příští schůze výboru SEM je plánována na 14. 9. 2022 v Plzni.
MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
vědecký sekretář SEM

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda SEM
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