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ČESKÁ LÉKA ŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 
Zápis ze schůze výboru konané 10. 5. 2018 

 
Přítomni:    dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, dr. J. Částková,  dr. K. Fabiánová,    
                    dr. K. Fajfrlík, dr. B. Macková 
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková - omluvena  
Omluveni:  prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák,  dr. V. Němeček,                   
                    prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková. 
 
1) Hlavní letošní akce SEM, 28. Pečenkovy epidemiologické dny, se koná v Českých Budějovicích 
12. – 14. září 2018. Pravidelné setkání odborníků pořádá SEM ve spolupráci s KHS Jihočeského kraje. 
Hlavním organizátorem je MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru KHS 
Jihočeského kraje. Webové stránky, včetně hlavních témat konference a on-line přihlášky, jsou na 
adrese: http://pecenkovydny.cz/ . Závěrečným termínem pro zaslání abstrakt je 10. červen 2018. 
Členové výboru byli vyzváni k podání návrhů na místo konání konference PED v roce 2020.      
 
2) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlašuje pro členy SEM soutěž o 
Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2017. Podmínky soutěže jsou 
stejné, jako v předcházejících letech. Oznámení a podmínky soutěže budou vyvěšeny na webu SEM, 
zajistí dr. Fabiánová. Členové SEM jsou tímto vyzváni k  podání návrhů na udělení Ceny na e-
mailovou adresu sem@szu.cz nejpozději do 4.6.2018. Na schůzi výboru dne 5.6.2018 bude 
jmenována hodnotící komise výboru SEM, která následně vybere vítěznou publikaci. Diplom bude 
autorům předán na konferenci Pečenkovy epidemiologické dny 2018 v Českých Budějovicích. Zápis z 
jednání hodnotící komise bude po předání Ceny uveřejněn na webových stranách SEM. 
 
3) Členové výboru SEM byli na dubnovém jednání vyzváni, aby do květnového jednání předložili 
eventuální návrhy na úpravu webu SEM dr. Fabiánové, která převzala od prof. J. Berana správu webu 
SEM. Žádný návrh nebyl předložen. 
 
4) Dr. J. Veselá ze sekretariátu ČLS JEP požádala o revizi doporučených postupů OS na webu ČLS 
JEP. Ve spolupráci výboru SEM s autory dosavadních doporučených postupů za SEM (dr. Jindrák, dr. 
Bébrová) budou tyto postupy revidovány. Na příští schůzi výboru budou diskutovány i návrhy dalších 
možných doporučených postupů – úkol trvá .  
 
5) Z předsednictva ČLS JEP přišly od minulé schůze výboru SEM čtyři legislativní dokumenty 
k připomínkování či pro informaci. Výbor SEM se těmito dokumenty zabýval a v případě potřeby 
jednotlivě připomínkoval.  
 
6) MZ ČR poslalo předsedkyni výboru SEM vypořádání připomínek SEM k návrhu novely 
Vyhlášky o lidské krvi. Výbor vzal na vědomí, že zásadní připomínce SEM nebylo vyhověno a 
domnívá se, že je škoda, že nebylo využito otevření Vyhlášky o krvi k legislativnímu ukotvení 
rozšíření skríninku HIV, HCV a HBV o stanovení nukleových kyselin a protilátek anti-HBc. Různé 
formy tohoto skríninku se na některých pracovištích transfuzní služby již používají a vytvoření 
legislativního rámce je jistě žádoucí. Nové poznatky zejména týkající se hepatitidy B a 
dokumentované krevní přenosy tzv. okultní hepatitidy B naléhavost řešení jen podporují. Výbor SEM 
uvítá, když na jednání, které je plánováno na MZ, bude pozván též zástupce naší odborné společnosti.  
 
7) Předsedové OS byli požádáni prof. Švihovcem o potvrzení svých zástupců v Komisi pro lékovou 
politiku a kategorizaci či jmenování jiných. Dosavadním zástupcem SEM je MUDr. O. Nyč, CSc. 
Dr. Křížová  požádala členy výboru o poslání návrhů nejpozději do konce května. 
 
8) Předsedkyně Společnosti se účastnila Shromáždění představitelů ČLS JEP, které se konalo 
5.4.2018 v Lékařském domě. Jako host vystoupil í současný ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam 
Vojtěch.  Účastníci byli vyzvání, aby předem sdělili organizátorům témata, která by chtěli při diskuzi 
otevřít. Členové výboru SEM se shodli na třech tématech: vzdělávání v oborech epidemiologie a 
mikrobiologie, personální situace oborů a odměňování pracovníků ve veřejném zdravotnictví.  Dr. 
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Křížová témata přednesla jménem výboru SEM, pan ministr ujistil, že o těchto problémech ví a 
plánuje jejich řešení. 
 
9) Na dubnové schůzi byli členové výboru SEM požádáni předsedkyní o podněty k aktualizaci 
koncepce oboru epidemiologie. Editaci aktualizované verze provádí dr. Fabiánová. Úkol trvá.  
 
10) Prof. Ivan Raška oslovil předsedkyni SEM se žádostí o znovupředložení návrhu na udělení 
státního vyznamenání prof. Karlovi Raškovi in memoriam. Členové výboru se shodli, že SEM 
letos návrh znovu předloží. V roce 2018 uplyne 50 let od přijetí koncepce prof. Rašky surveillance 
infekčních nemocí Světovou zdravotnickou organizací. Návrh byl předložen dne 25.4. do podatelny 
kanceláře prezidenta republiky, jejíž vedoucí potvrdil, že prezident se bude tímto návrhem zabývat. 
 
11) Dr. Křížová upozornila na konferenci „Zdravotnictví a právo“, kterou pořádá 17.5. Společnost 
medicinského práva ČLS JEP a Fakultní nemocnice Motol. Registraci je nutné potvrdit do 11.5. na 
adresu:  registracekzp@fnmotol.cz. 
 
12) Dr. Křížová informovala o pořádání 3. ročníku Soutěže o publikaci v časopise s vysokým impakt 
faktorem určené pro mladé autory (do 35 let), kterou vyhlásil Purkyňův nadační fond. Veškeré 
informace, včetně registračního formuláře jsou na webových stránkách: www.purkynuvfond.cz  . 
 
13) V Praze proběhl mezikrajský seminář epidemiologů. Program měl vysokou odbornou úroveň, 
bohužel organizátory akce (HSHMP) nebyly pro účastníky zajištěny kredity ČLK.     
 
14) Dr. Fabiánová požádala SEM o podporu připravované jednodenní konference 
“Postpoliomyelitický syndrom. Přenosná dětská obrna. Zkušenosti obrnářů“. Konferenci pořádá 
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí CEM – SZÚ dne 24.10.2018. Členové výboru souhlasí: 
Informace bude zveřejněna ve Zprávách CEM.  
 
15) Různé: 

• Dr. Macková požádala o zástup na jednání komise RAKL 24.5., kterého se nemůže z 
pracovních důvodů zúčastnit. Jednání se zúčastní člen výboru SEM dr. Vlastimil Jindrák.  

 
• 12) DMD Agency – nabídka mailingových služeb – členové výboru jednomyslně rozhodli, 

že tuto službu nebudeme pro členy naší odborné společnosti využívat. 
 

• 13) Firma  Topelex  požádala SEM o uvedení svého sympozia XII. Sympozium pro 
laboratorní a klinické aspekty likvorologie, neuroimunologie a analýzy extravaskulárních 
tekutin na webu SEM. Členové výboru se shodli v názoru, že budeme pokračovat v 
nastaveném způsobu uvádění odborných akcí na našem webu http://www.sem-cls.cz/odborne-
akce  -  a to  jen odborných akcí, kde je SEM organizátorem anebo garantem. 

 
16) Květnový seminář v Lékařském domě odpadl – první úterý v měsíci byl státní svátek. 
 
17) Červnový seminář v Lékařském domě: 
5.6.2018      13:30 Tropická a cestovní medicína 

SEM; koord.: prof. J. Beran, dr. Z. Manďáková  
 
18) Příští schůze výboru SEM se koná 5. 6. 2018 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.        MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM 


