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  ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 1. 4. 2014  v SZÚ 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,  dr. K. 

Fajfrlík,  doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal; 

Omluveni: prof. J. Beran,  dr. M. Havlíčková, dr. B. Macková, dr. J. Vlčková; 

Hosté: dr. H. Tkadlecová, ing. P. Kopl. 

 

1) nový člen SEM – o členství do naší Společnosti požádal MUDr. Libor Píša (* 1973) z Vojenského 

Zdravotního ústavu v Praze. Výbor schválil přihlášku jednomyslně. 

 

2) Dr. Hana Tkadlecová, hlavní organizátor letošních Pečenkových epidemiologických dnů, a 

ing. Pavel Kopl, náměstek ředitelky KHS Zlínského kraje pro odbornou činnost, informovali o stavu 

příprav konference, která se bude konat v Luhačovicích ve dnech 16. - 18. září 2014.  Byla podepsána 

smlouva mezi KHSZK a ČLS. Záštitu nad konferencí převzali hlavní hygienik ČR, dr. V. Valenta, dr. 

A. Šteflová za regionální kancelář WHO v ČR a hejtman Zlínského kraje, MVDr. S. Mišák. Dr. 

Tkadlecová připraví, ve spolupráci  s dr. Křížovou,  oficiální zvací dopisy pro ně, i pro slovenské 

kolegy. Paní Heroldová předá dr.Tkadlecové dostupný seznam e-mailových adres i seznam členů bez 

e-mailového spojení. Profesor Beneš podá informaci o PED na nejbližší akci SIL ČLS a dr. Křížová 

bude informovat na schůzi výboru Vakcinologické Společnosti ČLS.  

 

Konferenci byly přiděleny kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. Na webu jsou podrobné 

informace, včetně on-line přihlášky, na adrese: http://www.pecenkovydny.cz/.  

 

Členové výboru se shodli, že program bude bez souběžných sekcí a bude připraven tak, aby byl 

dostatečný časový prostor pro diskuzi i pro posterovou sekci. Na závěr odborného programu prvního 

dne bude čas pro informace SEM.  

Byli navržení koordinátoři jednotlivých témat odborného programu: 

*) Nákazy, kterým lze předcházet očkováním – dr. Částková, dr. Křížová, prof. Beran; 

*) Znovu se vracející infekce – dr. Trmal, dr. Petráš 

*) TBC a další mykobakteriózy – dr. Svobodová    

*) HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nákazy – dr. Němeček, dr. Zákoucká  

*) Vysoce nakažlivé nemoci – dr. Macková, dr. Prattingerová  

*) Respirační nákazy – dr. Kynčl, dr. Havlíčková 

*) Parazitární nákazy a infekce sociálně vyloučených skupin obyvatel – dr. Fajfrlík 

*) Infekce související s poskytováním zdravotní péče, antibiotická rezistence – dr. Jindrák.  

 

3) Dr. Křížová předložila výboru SEM k připomínkám úvodník do časopisu Hygiena, o který byla 

požádána vedoucím redaktorem doc. Jaroslavem Křížem. Text byl členy výboru schválen s drobnými 

editačními úpravami.   

 

4) Kolektiv odborníků pod vedením prof. Beneše připravil v souladu s novými evropskými postupy 

ESCMID aktualizaci Doporučených postupů diagnostiky a léčby klostridiové kolitidy. Prof. Beneš 

pošle členům výboru SEM text dokumentu k připomínkování e-mailem.  

 

5) . Dr. Křížová pošle členům výboru k e-mailové diskuzi druhý dopis prezidentovi ČLK  stran našeho 

podnětu k přezkoumání antivakcinačních aktivit dr. Elekové (- viz bod 7. Zápisu ze schůze výboru 

3.9.2013). 

 

6) Seminář ROCHE „Nové diagnostické postupy v mikrobiologii“ dne 12.6. –  pořádá SEM podle 

Stavovského předpisu č.16  ČLK. Pí Heroldová zajistí uvedení akce na web SEM.   

                       
7) Ve dnech 18.-20.6. 2014 se koná v Plzni XVIII. Česko-slovenský kongres o infekčních 

nemocech. Prof. Beneš blíže informoval o této akci pořádané SIL ČLS. 

 

http://www.pecenkovydny.cz/
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8) 26.3.2014 proběhla schůzka Pracovní skupiny pro koncepční otázky v lékařské mikrobiologii 

(PSKOML) – účastnili se zástupci obou OS a UEMS. Tématem jednání bylo postgraduální vzdělávání 

v oboru lékařská mikrobiologie. Zápis z jednání bude na webu SLM. 

a.  Účastnící byli seznámeni s aktuální situací v postgraduálním vzdělávání lékařů a nelékařů  

     v oboru mikrobiologie.  

b.  Přítomní odmítli možnost vzniku oboru „laboratorní medicína“, který by měl sdružovat   

     všechny laboratorní obory ve zdravotnictví. Tento přístup by degradoval jedinečnost a   

     specializaci většiny laboratorních oborů.  

c.  Účastníci se shodli, že kurikulum lékařské mikrobiologie v ČR by mělo odpovídat    

     zásadám evropského kurikula oboru.  

 

9) Různé:  

Dr. Macková prostřednictvím Dr. Křížové informovala o pravidelné schůzce RAKL ČLS JEP, 

která proběhla 3.3.2014  

a. bylo potvrzeno, že SEM i SLM trvají na platnosti nepodkročitelných minim pro obor   

    lékařská mikrobiologie 

b. znovu byla diskutována problematika sdílených kódů v číselníku výkonů, do pracovní  

    skupiny za LM byl nominován doc. Čermák 

Dr. Macková rovněž poskytla informace od dr. Scharfena, že na webu SLM ČLS jsou postupně 

umísťovány k oponentuře Národní standardní vyšetřovací postupy (NSVP) pro obor lékařská 

mikrobiologie. Prosí členy výboru, aby jim věnovali pozornost a případné připomínky směřovali na 

adresu bmackova@szu.cz. Na uvedeném webu je i postup oponentury těchto dokumentů. Po veřejném 

připomínkovém řízení budou jako společný dokument obou našich odborných společností vyvěšeny 

na stránkách SLM. Na naše stránky pak umístíme odkaz na tyto dokumenty.   

 

Prof. Pazdiora upozornil opakovaně i na této výborové schůzi na změnu ve výskytu sérotypů 

S. pneumoniae a na nárůst počtu IPO v dětských věkových skupinách. Situace je natolik závažná, že 

by měla být upravena strategie dalšího očkování proti IPO (nejen k podpoře proočkovanosti, ale i 

různému pokrytí cirkulujících sérotypů dostupnými vakcínami). Už předběžná data za rok 2013 v 

porovnání s rokem 2012, která byla prezentována koncem února na konferenci praktických lékařů v 

Praze, jsou jednoznačná. Výbor SEM se po delší diskusi shodl v názoru, že SEM dá podnět NIKO, 

aby se touto situací zabývala. Předsedkyně SEM požádala prof. Pazdiora, aby podnět pro NIKO 

připravil a poslal členům SEM k připomínkám. Po dosažení definitivního textu pošle tento podnět na 

NIKO jménem výboru SEM dr. Křížová.  

 

10) Dnešní dubnový seminář v LD: 1.4. 13:30, téma: Legionelózy 

   pořádá SEM, koordinuje prof. Pazdiora, dr. Drašar 

   za SEM prof. Pazdiora – pozve posluchače na příští seminář  

 

11) Květnový seminář v LD: 6.5. 13:30, téma: Očkování 
SEM, SIL; koordinátoři: prof. Beran, dr. Částková, dr. Blechová 

 

12) Příští schůze výboru SEM se bude konat 6.5. v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM  

mailto:bmackova@szu.cz

