ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 2. 10. 2012 v SZÚ
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. K.
Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková;
Omluveni: doc. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, prof. M. Votava.
Hosté: dr. J. Prattingerová (hlavní organizátor 25. PED), dr. B. Macková (zástupce SEM u
oborové komise ČIA).
1. 25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012
Dr. Křížová a dr. Prattingerová informovaly o průběhu hlavní letošní akce naší Společnosti,
25. Pečenkových epidemiologických dnech, které proběhly 18. až 20. září v Harrachově.
Konference se zúčastnilo 207 delegátů, z toho 100 s aktivní účastí. Bylo prezentováno 60
přednášek a 29 posterů. Přítomni byli hosté ze Slovenska a jako aktivní účastník vystoupil se
sdělením dr. Maurizio Barbeschi ze Světové zdravotnické organizace. Konference se konala
pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, Mgr. Stanislava Eichlera a ředitelky kanceláře
WHO v ČR, dr. Aleny Šteflové, která přednesla zdravici při slavnostním zahájení konference.
V průběhu konference předala předsedkyně SEM letošní ocenění Společnosti: Diplom
Čestného členství SEM ČLS JEP převzal MUDr. Josef Trmal, Ph.D.; Medaili ČLS JEP dostal
RNDr. Petr Petráš, CSc. Na konferenci byla rovněž předána Cena prof. K. Rašky (viz bod 6).
Pořadatelská firma c.Wave připraví na webu prezentaci jednotlivých sdělení od autorů, kteří
k tomu dali svůj souhlas. Stránky budou přístupny jen pro účastníky 25. PED. Již tradičně
bylo na konferenci výborné technické zázemí, které firma c.Wave zajistila v hotelu Sklář,
včetně vytištění sborníku abstrakt, který byl účastníkům k dispozici při registraci.
Celkově byla akce hodnocena velice kladně, vysoká byla úroveň většiny přednášek i posterů.
Informaci o průběhu konference, která bude publikována v EMI a ve Zprávách CEM, napíší
dr. Kateřina Fabiánová a dr. Barbora Macková.
Členové výboru obšírně diskutovali o průběhu konference. Na závěr diskuze bylo dohodnuto,
že pro příští akci (26. PED v roce 2014) bude zvolen programový výbor konference, který
připraví odborný program (výběr přihlášených abstrakt pro přednášky a postery). Bude
zachován systém paralelních sekcí, postery budou instalovány ve zvláštní místnosti a bude
jasně vymezen čas na jejich prezentaci (včetně povinné přítomnosti jednoho z autorů u
posteru). Moderátoři budou trvat na dodržování časového plánu, aby byl zajištěn prostor pro
diskuzi.
Předsedkyně SEM poděkovala dr. Prattingerové i celému týmu z KHS Libereckého kraje za
perfektní zvládnutí konference. Za SEM pošle na adresu KHS Libereckého kraje písemné
poděkování. Další, 26. konference PED se bude konat za dva roky 2014 a organizátorem bude
vedoucí protiepidemického odboru KHS Zlínského kraje, dr. Hana Tkadlecová.
2. Dr. B. Macková informovala o své účasti na 22. jednání oborové komise ČIA pro
akreditace zdravotnických laboratoří, kterého se účastnila jako reprezentant SEM i SLM.
a) na jednání byla projednána kandidatura nových posuzovatelů ČIA. Pro oblast
mikrobiologie byly navrženy: dr. E. Šimečková ze Strakonic a dr. E. Vítová z Trutnova.
Výbor SEM byl vyzván k připomínkám k navrženým kandidátkám, resp. k akceptaci.
Členové výboru hlasovali a obě kolegyně byly schváleny. Předsedkyně pošle oborové komisi
ČIA písemný souhlas.
b) Oborová komise vytvořila dokument ke 4 tématům, která byla v roce 2011 diskutována:
definice pojmů laboratoře a laboratorního pracoviště, EHK (včetně problematiky
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mezilaboratorního porovnávání), tzv. call centra a posuzování porušení legislativních
požadavků. Konečnou verzi dokumentu zašle ČIA odborným Společnostem k
připomínkování.
c) Na jednání komise bylo nově diskutováno téma “Příjem vzorků do laboratoře“ . ČIA
vyzývá jednotlivé odborné Společnosti k vytvoření dokumentu popisujícího kritické momenty
preanalytické části vyšetřování. Bude spolupracováno se SLM.
d) Do 10.10. 2012 lze poslat ing. Bednářové (ČIA) návrhy k revizi normy 15 189.
e) V odborných kruzích probíhá diskuze k problematice POCT (point of care testing přístroje u pacienta). Zatím je mnoho nevyjasněného.
f) Problematika „IVD a Home made metody“. I zde není zatím jasno, navíc neexistuje ani
legislativní podklad v Evropě. Bude rovněž projednáno na příští schůzi odborné komise ČIA.
3) Plán celostátních akcí 2013 - dr. Petráš zajistí zaslání sekretariátu ČLS.
4) Plán seminářů v Lékařském domě 2013 - dr. Křížová ho připraví s předsedkyní SIL doc.
M. Staňkovou.
5) Předsedkyně SEM byla vyzvána dr. Kümpelem ze SIL, aby se výbor SEM vyjádřil
k seznamu nemocí navrhovaných k hospitalizaci v režimu izolace. Prof. Beneš, rovněž
jako člen výboru SIL, podal vysvětlení k tomuto bodu. Záležitost se týká jednání
s pojišťovnami. Výbor jednomyslně stanovisko SIL podpořil.
6) Udělení Ceny prof. K. Rašky
Předsedkyně informovala o udělení výroční Ceny prof. K. Rašky za publikace členů SEM
v odborných časopisech v roce 2011. Po minulé schůzi výboru SEM se sešla hodnotící
komise, která posoudila celkem 6 návrhů. Tajným hlasováním komise jednomyslně rozhodla
o udělení Ceny za rok 2011 pro publikaci autorů : P. Petráš, I. Machová, L. Ryšková, P.
Prášil: Případy menstruální formy syndromu toxického šoku v České republice v letech 1997–
2011, který byl uveřejněn v časopise Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2011 Nov; 60(4):161-6.
Cena byla zástupci autorů dr. P. Petrášovi předána na 25. Pečenkových epidemiologických
dnech v Harrachově. Zápis z jednání hodnotící komise byl uveřejněn na webových stranách
SEM. Cena bude i finančně dotována z fondu SEM.
7) 2nd ESCMID Conference on The Impact of Vaccines on Public Health
Po úspěchu této první konference ESCMID v Praze, která se konala 1.-3.4.2011 v hotelu
Ambassador v Praze, rozhodl se výbor ESCMID uspořádat v Praze 2. vakcinologickou
konferenci ESCMID, 22. - 24. 3. 2013.
Webové stránky konference, včetně registračního formuláře, jsou na adrese
www.escmid.org/Prague2013 . Registrační poplatek je pro členy ESCMID a afiliované
Společnosti včetně SEM do 8.ledna 2013 500.- EUR, po 8.1. 600.- EUR. Pro ostatní
pracovníky je 700.- EUR, resp. 800.- EUR po 8.1.
8) 23rd ECCMID kongres se bude konat 27.- 30. dubna 2013 v Berlíně. Časový limit pro
zaslání abstraktů je 28. listopad 2012, deadline pro včasnou registraci je 9. leden 3013.
Webové stránky konference jsou na adrese http://www.congrex.ch/eccmid2013.html
SEM uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší Společnosti – kteří budou
prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno včas požádat předsedkyni SEM a
přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID a přijatý abstrakt.
9) Předsedkyně dr. Křížová informovala, že na základě článku dr. M. Brůčkové, který
popisoval 30letou historii a současnost problematiky AIDS/HIV v ČR a který byl publikován
v EMI a ve Zprávách CEM, dostala autorka zahraniční ocenění.
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Různé:
prof. J.Beneš - sdělil, že SIL připravuje na kongres KMINE 2013 jako jedno z témat „Etika
ve zdravotnictví“ a vyzval členy výboru, aby si dopředu připravili témata.
prof. Beran - informoval, že ve dnech 5.-6.10. 2012 proběhne v Praze již třinácté zasedání
TropNet (Evropská spolupráce v oblasti tropické medicíny a zdraví cestovatelů).
Hlavním úkolem TropNet je poskytnutí platformy pro evropskou spolupráci různých
klinických pracovišť tropické a cestovní medicíny a jejich vzájemnou podporu v klinickém
výzkumu, surveillance, výuce a vzdělávání, a harmonizaci národních doporučení v oblasti
tropického a cestovní medicíny.
Setkání organizuje Centrum očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a Subkatedra
tropické a cestovní medicíny IPVZ. Více o TropNet je na www.tropnet.net.
sekretářka SEM, paní Monika Heroldová, informovala, že firma BioVendor již nebude
v příštím roce generálním sponzorem úterních seminářů v Lidovém domě jako dosud, ale
pouze u vybraných akcí. Bude nutné sehnat další sponzory.
Dnešní seminář v LD:
2. října na téma „Očkování“. Koordinují dr. J. Částková, dr. J. Trmal a prof. J. Beran.
Listopadový seminář v LD 6.11. na téma „Respirační virové infekce“ organizují SEM a SIL,
koordinují dr. Havlíčková a doc. Marešová.
Příští schůze výboru SEM se bude konat 6. 11. 2012 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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