ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 3. 4. 2012 v SZÚ
Přítomni: dr. Petráš, dr. Částková, dr. Fajfrlík, dr. Havlíčková, dr. Kynčl, dr. Němeček, dr. Trmal;
Omluveni: prof. Beran, doc. Jelínková, dr. Křížová, doc. Pazdiora, prof. Votava. prof. Beneš,
dr.Vlčková;
Schůzi vedl dr. Petráš, předsedkyně SEM, byla spolu s dalšími členy výboru na služební zahraniční
cestě (ECCMID).
1) Témata letošních 25. Pečenkových epidemiologických dnů byla výborem SEM odsouhlasena a
byli schváleni garanti jednotlivých témat:
• Nákazy preventabilní očkováním - dr. Částková, doc. Pazdiora, dr. Trmal;
• Závažná infekční onemocnění:
virové záněty jater, HIV/AIDS - dr. Zákoucká, dr. Němeček, dr. Tkadlecová;
chřipka, respirační nákazy - dr. Havlíčková, dr. Kynčl, dr. Vlčková;
tuberkulóza - dr. Zemanová, dr. Svobodová;
alimentární nákazy, listerióza - dr. Petráš, doc. Karpíšková, dr. Martínková;
parazitární nákazy - dr. Fajfrlík, dr. Stejskal;
onemocnění přenášená klíšťaty - doc. Kříž, prof. Grubhoffer;
• Mezinárodní zdravotnické předpisy, jejich implementace v ČR, masové akce a prevence
infekčních onemocnění, WHO, ECDC - dr. Dlhý, dr. Prattingerová;
• Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence, antibiotická
strategie - dr. Hedlová, dr. Žemličková.
Předsedkyně pošle seznam témat s garanty dr. Prattingerové. Dr. Prattingerová si vyžádá jejich souhlas
a pozve je ke spolupráci. Průběžně jim bude posílat došlá abstrakta, aby po uzávěrce přihlášek (10.6.)
mohl být urychleně sestaven program.
2) Konečná verze koncepce oboru EPIDEMIOLOGIE byla zaslána na MZ ČR, předsedovi ČLS
JEP, umístěna na webových stránkách SEM http://www.sem-cls.cz/dokumenty/Koncepce.pdf a
zařazena do připravovaného čísla našeho časopisu EMI.
3) Byly vydány nové Stanovy ČLS JEP – předsedkyně je přeposlala členům výboru e-mailem,
tištěné byly rozebrány a budou též uloženy u sekretářky výboru.
4) Do OK-08 IGA byli za SEM navrženi: doc. P. Pazdiora a dr. P. Křížová.
5) Na výzvu MZ poskytl výbor SEM doporučení postupu k prevenci pertuse u malých dětí.
6) Na ČLS JEP byly předány návrhy na vyznamenání SEM v roce 2012 odsouhlasené výborem SEM
na březnové schůzi.
7) Předsedkyni SEM byla zaslána žádost Cytologické laboratoře z Brna, která má po akreditačním
auditu ČIA podle normy 15189 pozastavené mikroskopické vyšetřování MOP z důvodu malého
úvazku (0,2) mikrobiologa. Členové výboru žádost projednali a shodli se, že dle dokumentu SLM ČLS
„Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804, 805 a 822“ (Dokument NM20100302 v.1),
který byl veřejně oponován a je k dispozici na webových stránkách
http://www.splm.cz/dokumenty/PSSLP_1.pdf , nelze provádět mikrobiologickou diagnostiku na
pracovištích, kde není zabezpečena přítomnost mikrobiologa s odbornou způsobilostí s úvazkem
menším než 0,8. Toto stanovisko bylo sděleno i výboru SLM, kde po projednání došli ke stejnému
závěru. Předsedkyně SEM oznámí tento závěr vedoucí Cytologické laboratoře v Brně.
8) Výboru došla informace předsedy SLM dr. Scharfena o obnovení Oborové komise pro LM
v ČLK, s žádostí navrhnout zástupce SEM v této důležité komisi. Členové výboru se shodli, aby
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předsedovi této komise, prim. Jindrákovi, byli doporučeni kolegové MUDr. Pavla Křížová, CSc.,
MUDr. Martina Havlíčková, CSc. a MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
9) Dr. Trmal a ostatní epidemiologové z výboru informovali o nemocnosti mladých lidí v ČR
příušnicemi. Po diskuzi bylo na závěr konstatováno, že v oblasti příušnic je situace značně nepříznivá
(viz např. zvýšená incidence tohoto onemocnění v Pardubickém kraji). Členové výboru SEM znovu
upozorňují na zásadní nutnost neodkladného provedení sérologických přehledů, aby mohla být
vypracována další strategie ke zlepšení závažného stavu v této oblasti.
10) Dnešní seminář v LD: 3.4. ve 13:30, téma „Parazitologie“
organizuje SEM; koordinuje: dr.Mikeš, certifikáty zajišťuje pí Heroldová.
11) Příští seminář v LD: červen: 5.6. ve 13:30, téma „Enterohemoragická E. coli (EHEC)“
organizuje SEM + SIL; koord.: dr. Petráš, dr. Ambrožová
certifikáty zajišťuje pí Heroldová.
12) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 5.6.2012 v 10.30.
Květnová schůze odpadá (státní svátek).

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM
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