ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 1. 3. 2016
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,
dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček,
dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. B. Macková.
1) Hlavní letošní akce naší společnosti jsou 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016.
Předsedkyně vědeckého a organizačního výboru, MUDr. Jana Vlčková, informovala o stavu
příprav. Podrobné informace jsou uvedeny na adrese www.pecenkovydny2016.cz. Možnost
přihlášení je pouze on-line na webových stránkách konference. Členové výboru SEM
vyjadřují pochvalu dr. Vlčkové a organizační agentuře B/P/P pana B. Procházky za graficky i
funkčně velmi dobře připravené webové stránky konference.
Konečný termín pro přihlášku s aktivní účastí (nutné přiložení abstraktu) je 30. 6. 2016.
Definitivní program bude předsedkyně vědeckého a organizačního výboru řešit se členy
výboru SEM e-mailovou cestou v průběhu prázdnin. Vzhledem k tomu, že letošní Pečenkovy
dny se konají v roce 40. výročí úmrtí doc. Pečenky, přednese v úvodu krátkou vzpomínku
doc. Jelínková.
2) Kongres KMINE 2017 bude organizovat výbor SEM v Praze. Výbor pověřil dr. Křížovou,
aby zjistila ekonomické podmínky pořádání kongresu u agentury GUARANT
INTERNATIONAL, s.r.o. Na dubnovém jednání výboru SEM bude diskutován termín akce,
který pak dr. Křížová bude konzultovat s předsedy spolupořádajících odborných společností
SLM a SIL.
3) Prof. Šedo požádal výbory OS ČLS JEP, mezi nimi i výbor SEM, o vyjádření ke
stanovisku MZ ČR k očkování studentů lékařských fakult a dalších odborných škol
proti VHB. Vyjádření výboru proběhlo e-mailovým způsobem a definitivní text byl schválen
na dnešním jednání výboru SEM. Výbor SEM podpořil stanovisko Hlavního hygienika MZ
ČR. Dr. Křížová pošle stanovisko SEM prof. Šedovi po ukončení dnešního jednání výboru
SEM.
4) Předsedkyně SEM obdržela požadavek od ČLS, resp. MZ, připomínkovat návrh
Vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů a dále reakci
předsedy ČLS prof. Svačiny na stav této vyhlášky. Následně MZ zastavilo připomínkové
řízení k této vyhlášce. Výbor SEM podporuje reakci předsedy ČLS prof. Svačiny.
5) Předsedkyně SEM obdržela požadavek od ČLS, resp. MZ, připomínkovat návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Výbor
SEM neměl připomínky.
6) Předsedkyně SEM obdržela od MZ ČR algoritmus ošetření, laboratorního vyšetření a
hlášení pacientů s možnou zavlečenou infekcí ZIKA virem s tím, že se SEM podílel na
zpracování těchto materiálů. Dr. Křížová přepošle materiál výboru SEM.
7) Časopis EMI je za rok 2015 v pozitivní finanční bilanci. Zásadní zlom v negativní
finanční bilanci EMI oproti předchozím letům přineslo zpoplatnění článků s dedikací
výzkumných projektů od ledna 2015.
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8) Předsedkyně SEM informovala výbor České vakcinologické společnosti na jeho jednání
(8.2.2016) o obdržení 22.12.2015 usnesení Čestné rady ČLK datované 10.10.2015 o
zastavení disciplinárního řízení s MUDr. L. Elekovou z důvodu nepřípustnosti (detaily
viz bod 9) zápisu z lednového jednání výboru SEM) a tlumočila návrh výboru SEM, aby se
dále touto kauzou zabýval výbor ČVS.
9) Různé
 doc. Jelínková referovala o velice zdařilé akci Třeboň 2016. Tento mezioborový
seminář se letos uskutečnil již po čtyřiadvacáté. Organizátoři požádali výbor SEM o
návrhy na témata do programu dalšího ročníku semináře, Třeboň 2017. Předběžně
uvažujeme o tématech: herpetické viry, infekce přenášené vektory a případně
rozšíření o infekční imunologii.
 dr. Křížová vyzvala členy výboru k návrhům na výroční ocenění naší Společností.
 prof. Beneš informoval , že ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP probíhají volby
do nového výboru a revizní komise Společnosti infekčního lékařství ČLS . Do 8.
března je možno zasílat na adresu czma@cls.cz návrhy na kandidáty. Podrobnosti na
webové adrese http://www.infekce.cz/zprava16-06.htm .
10) Březnový seminář v Lékařském domě:
1.3.2016, 13:30
Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
SIL, SEM; koord.: doc. Džupová, doc. Plíšek
11) Dubnový seminář v Lékařském domě:
5.4.2016, 13:30
Parazitologie
SEM, SIL; koord.: doc. Votýpka
12) Příští dubnová schůze výboru se koná 5.4. 2016 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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