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

 
Zápis ze schůze výboru konané 8. 9. 2015 

 
Přítomni:  dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, prof. J. Beran,  dr. J. Částková,         
                dr. M. Havlíčková, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková;  
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  
Omluveni: dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. 
J. Vlčková. 
 
1) Během prázdnin MZ poslalo novely vyhlášek a zákonů k připomínkám, s velmi 
krátkými termíny k vy řízení - všechna tato zadání se řešila e-mailovou cestou: Návrh 
novely zákona č. 110/1997 o potravinách, Novela vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování, Návrh 
novely vyhlášky č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, Novela vyhlášky č. 143/2008 Sb. o lidské krvi, Návrh na vyšetřování běženců.  
 
2)  Situace NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekc í, vedoucí dr. E. 
Nohýnková. Předsedkyně SEM byla informována o dopisu hlavního hygienika zaslaného 
5.8.2015 ředitelce VFN, Mgr. Daně Juráskové Ph.D., MBA se žádostí o začlenění této NRL 
do struktury VFN a vyžádání o jejího stanoviska do 20.8.2015. Dopisem z 14.8. požádala 
ředitelka VFN o prodloužení termínu do 27.8. z důvodu analýzy nákladů NRL. 
   
3) Hlavní letošní akce SEM, Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a 
epidemiologie (KMINE 2015) se uskuteční ve Špindlerově Mlýně, 23.-25. 9. 2015. 
Prezident kongresu, doc. Plíšek, bude dále přímo písemně informovat aktivní účastníky, 
v pátek 11.9. bude definitivní program vyvěšen na webových stránkách KMINE.   
Z výboru se účastní prof. Beneš, prof. Beran, dr. Havlíčková, dr. Jindrák, doc. Jelínková, dr. 
Macková, dr. Němeček, prof. Pazdiora, dr. Petráš.   
 
4) Plán celostátních odborných akcí a úterních seminářů v lékařském domě v roce 2016 
bude připraven na říjnové schůzi výboru SEM. 
 
5) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlásil na červnové schůzi 
pro členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 
2014. Podmínky soutěže byly stejné, jako v předcházejících letech. Oznámení s podmínkami 
soutěže bylo vyvěšeno na webu SEM. Do uzávěrky 31. srpna 2015 se shromáždilo 29 návrhů. 
Na zářijové schůzi výboru SEM byla jmenována hodnotící komise, která vybere vítěznou 
publikaci. Diplom bude autorům předán na Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních 
nemocí a epidemiologie (KMINE) 2015, Špindlerův Mlýn, 23.-25. 9. 2015. Zápis z jednání 
hodnotící komise bude uveřejněn na webových stranách SEM. 
 
6) Dr. Jaroslav Müllner, tajemník Podvýboru Organizačního výboru Senátu PČR zaslal dr. 
Křížové informaci, že plénem Senátu byl podpořen návrh SEM ČLS na udělení státního 
vyznamenání doc. Dimitriji Slonimovi.  
 
7) Předseda ČLS JEP, prof. Svačina vyzval odborné Společnosti ke spolupráci s Českým 
rozhlasem - Dvojkou na přípravě pořadu "Kontakt Dvojky", který má sloužit k osvětě a 
zviditelnění jednotlivých  oborů mediciny v České republice. 
   
8) Hospodaření SEM – dr. Křížová a dr. Částková se zúčastnily schůzky s prof. 
Cvachovcem, pokladníkem předsednictva ČLS JEP ohledně hospodaření SEM. V posledních 
letech narůstá negativní bilance časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie a 
předsednictvo ČLS JEP žádá SEM o návrh řešení. Na schůzce bylo konstatováno, že inzerce 
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zajišťovaná MF přináší výrazně nižší zisky, než bylo očekáváno. Z důvodů negativní finanční 
bilance přikročil časopis EMI od ledna 2015 ke zpoplatnění článků s dedikací výzkumných 
projektů. Tento krok představuje zásadní zlom v negativní finanční bilanci časopisu.  
 
9) Kontrola finanční situace SEM ukázala, že při zajišťování certifikátů pro účastníky 
Mezikrajského semináře epidemiologů 2015 byly SEM účtovány vysoké poplatky od ČLK 
za registraci a ohodnocení akce.  Situace bude dále analyzována. 
 
10) Předsedkyně SEM byla informována o dopisu hlavního hygienika zaslaného prezidentu 
České lékařské komory dr. Kubkovi s urgencí řešení ČLK p řípadu dr. Elekové.  Odpověď z 
ČLK byla, že se záležitost řeší.  
 
11) Návrhy ocenění SEM pro rok 2015. Členové výboru připraví do říjnové schůze návrhy. 
 
12) seminář v PS: 2.9.2015. Schůze výboru pro zdravotnictví. Zúčastnili se dr. Macková a 
prof. Beneš, kteří referovali o průběhu. Oba jmenovaní připraví pro členy výboru SEM 
písemnou zprávu z tohoto jednání. 
 
13) Různé:  doc Jelínková informovala o dalším kongresu Evropské společnosti pro klinickou 
mikrobiologii a infekční lékařství ESCMID: 26. Kongres ECCMID 2016 se bude konat 
v Turecku, v Istanbulu 9. – 12. dubna 2016. Program a další informace jsou na webových 
stránkách www.eccmid.org . Konečný termín pro podání abstraktů prezentací je 29. 11.2015 
Další, 27. kongres ECCMID 2017, se bude konat ve Vídni, 22. – 25. dubna 2017. 
 
14) Říjnový seminář v LD:  6.10. , 13:30; téma: Onemocnění přenášená vektory 

SEM, SIL; koord.: doc. B. Kříž, dr. J. Vlčková, dr. V. Chmelík,                 
dr. L. Krbková 

  
15) Příští říjnová schůze výboru se koná  6.10.2015 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  
       


