ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 1.2. 2011 v SZÚ
Přítomni: dr. Křížová, prof. Beran, dr. Petráš, dr. Částková, dr. Dlhý, dr. Fajfrlík, doc.
Jelínková, doc. Kříž, dr. Kynčl, dr. Němeček, doc. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Vlčková, prof.
Votava
Omluveni: 0
1) Nový člen SEM – o přijetí do naší Společnosti požádala Mgr. Zuzana Vacková (nar. 1985)
z Odboru mikrobiologických laboratoří SZÚ. Výbor SEM schválil přijetí jednomyslně.
2) Volby do výboru a revizní komise SEM. V prosinci a v lednu proběhly dvoukolové volby
na období 2011 – 2014. Volební komise pracovala ve složení: MUDr. Jana Vlčková
(předseda), členové: prof. Miroslav Votava, RNDr. Karel Fajfrlík. Dr. Vlčková přednesla
zprávu o průběhu a výsledcích voleb, která bude vyvěšena na webových stránkách SEM a
dána na vědomí sekretariátu ČLS JEP.
3) V pondělí 31. ledna 2011 se konal volební Sjezd delegátů ČLS JEP. Za SEM se
zúčastnila v zastoupení předsedkyně doc. Jelínková, která referovala výboru o jeho průběhu.
Na Sjezdu byli zvoleni funkcionáři předsednictva a revizní komise ČLS JEP (na období 20112014). Staronovým předsedou byl opět zvolen prof. Jaroslav Blahoš, místopředsedy prof.
Vladimír Palička a prof. Jan Škrha. Vědeckým sekretářem se stal prof. Tomáš Zima,
předsedou revizní komise doc. Vilma Marešová.
4) Předsedkyně Společnosti poděkovala všem, kteří se podíleli na aktualizaci Koncepce a
priority epidemiologie v ČR, především dr. Částkové, která měla na starost koordinaci
tohoto úkolu pro MZ ČR. Dr. Křížová zašle Koncepci vrchní ředitelce dr. Šedivé, na vědomí
ředitelce SZÚ ing. Sosnovcové. Koncepce bude vyvěšena i na webových stránkách SEM.
Dr. Křížová vyjádřila jménem výboru poděkování správci webových stránek, prof. Beranovi,
který i během dvouměsíčního pobytu v zahraničí řešil on-line všechny potřebné aktualizace
webových stránek SEM.
5) Výbor SEM byl požádán o připomínky k postgraduální výchově. Dr. Křížová
poděkovala všem členům výboru, kteří se k tomuto problému vyjádřili a poslali jí své návrhy.
Po zpracování všech podnětů budou připomínky zaslány náměstkyni pro výuku IPVZ –
termín 13.únor 2011.
6) Výbor SEM projednal návrh novely zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a
uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta a zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Jako Společnost stojíme
především za tím, že platba na rezidenční místa by měla být po celou dobu výchovy, ne pouze
24 měsíců. Předsedkyně odešle stanovisko výboru Mgr. Mertlové na MZ ČR do 3.2. 2011.
7) Jménem výboru SEM byly zaslány ing. Witzanyové na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy připomínky k přípravě 8. rámcového programu Evropského společenství pro
výzkum, technologický rozvoj. Do priorit ČR byla doplněna problematika infekčních
onemocnění.
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8) Hlavní hygienik a náměstek ministra, MUDr. Michael Vít, Ph.D. poslal předsedům
zainteresovaných Společností ČLS JEP, včetně SEM, žádost o dodržování právních norem
při vykazování infekčních onemocnění do Evropského informačního systému (TESSy)
ECDC. Předsedkyně SEM odešle tuto žádost spolu se seznamem „Case definicí“ k vyvěšení
na webové stránky SEM. Jménem Společnosti bude tato žádost zaslána i krajským
epidemiologům.
9) RNDr. Karel Fajfrlík, PhD., hlavní organizátor kongresu KMIN 2011 informoval o
dosavadních přípravách. Záštitu kongresu přijala ředitelka plzeňské Fakultní nemocnice, bude
požádán i děkan LF UK Plzeň. Na webové síti byla zaregistrována doména
www.KMIN2011.cz. Dr. Petráš zařadí první informaci o akci do nejbližšího čísla Zpráv EM.
Výboru SEM byly zaslány návrhy výboru SIL pro tématické bloky. Členové výboru SEM
připraví do příští schůze své návrhy, aby mohl být uzavřen návrh programu. Vědecký a
organizační výbor KMIN bude zvolen na příští schůzi SEM.
10) Dr. Scharfen, předseda SLM ČLS JEP, poslal informaci o III. výročním zasedání SLM,
které se koná 18. – 19. února 2011 v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce. Za SEM
se účastní doc. Jelínková. Na satelitní sympozium 17. února byla pozvána dr. Křížová k
přednesení sdělení o aktivitách ECDC v oblasti mikrobiologie.
11) Výbor SEM se ztotožňuje se stanoviskem předsedy ČLS JEP prof. Blahoše k zachování
důstojného postavení lékařů v souvislosti s akcí Lékařských odborů a Lékařské komory
„Děkujeme, odcházíme“.
12) Dr. Brůčková zaslala předsedkyni SEM žádost o nominaci Národního reprezentanta do
Mezinárodní komise pro virovou taxonomii IUMS, v které dosud působila. Po konzultaci
s virologickými odborníky navrhuje doc. Jitku Forstovou z Katedry genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Po diskuzi byla doc. Forstová většinou hlasů schválena a
doporučena.
13) Dr. Křížová byla pozvána presidentem ESCMID prof. Cornagliou, aby přednesla na
konferenci ESCMID „The Impact of Vaccines on Public Health“, která se koná 1.-3.4.
2011 v Praze, sdělení „International epidemiology of meningococcal disease and unmet need
for vaccines“.
14) Českou republiku navštívil 13.-14.12. 2010 ředitel ECDC dr. Marc Sprenger s
doprovodem. První den proběhlo setkání představitelů ECDC s ministrem zdravotnictví a
dalšími odborníky. Odpoledne se uskutečnila návštěva SZÚ, kde představitelé ECDC
navštívili některé NRL. Následovaly odborné prezentace a diskuze u ředitelky SZÚ ing.
Sosnovcové. Druhý den návštěvy byl věnován prezentacím epidemiologické problematiky
z vybraných krajů a diskuzi dr. Sprengera s krajskými epidemiology a řediteli KHS. Na závěr
návštěvy vyjádřil ředitel ECDC uznání k zajišťování surveillance infekčních onemocnění
v ČR a obdiv k množství kvalitní práce při současně existujících finančních a personálních
podmínkách.
15) Byla přednesena a schválena zpráva revizní komise SEM (dr. Kynčl za období 20072010).
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16) V rámci druhého kola voleb do výboru byly všem členům SEM poštou zaslány
identifikační karty členů ČLS JEP , které by měly mj. sloužit při on-line registraci na
vzdělávacích akcích.
17) Dnešní únorový seminář v LD: 1.2.2011 v 13.30, téma „Virové gastroenteritidy“
(pořádá SEM), koordinují doc. Petr Pazdiora a MUDr. Helena Ambrožová. Certifikáty
zajistila pí Heroldová.
18) Březnový seminář v LD : 1.3.2011 v 13.30, téma „Lymeská borrelióza“ (pořádají SIL a
SEM), koordinátor MUDr. Pavel Dlouhý. Certifikáty zajišťuje SIL.
19) V druhém lednovém týdnu (10.-12.1.2011) se uskutečnil mezioborový seminář
TŘEBOŇ 2011. Na programu byly problematiky: Clostridium difficile, Medicina biofilmu a
Racionální využití laboratorních vyšetření. Semináře se za výbor SEM zúčastnili doc.
Jelínková, prof. Votava a dr. Fajfrlík. Akce měla tradiční vysokou úroveň a organizátoři si
zaslouží pochvalu. Bohužel byla nelibě konstatována neúčast pracovníků SZÚ.
20) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 1. března 2011 v 10.30. Na schůzi se sejde
již výbor v novém složení a budou rozděleny jednotlivé funkce pro léta 2011 – 2014.
Předsedkyně SEM poděkovala všem členům dosavadního výboru za prospěšnou práci po celé
minulé období. Zvláště poděkovala dvěma členům, kteří již nebudou dále pokračovat: doc.
Křížovi, který se dlouhodobě aktivně podílel na činnosti SEM a dr. Dlhému, který pracoval ve
výboru od února 2007. Za perfektní zpracování výsledků voleb patří poděkování volební
komisi, předsedkyni dr. Vlčkové a členům prof. Votavovi a dr. Fajfrlíkovi.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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