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

Zápis ze schůze výboru konané 2. 4. 2013  v SZÚ

Přítomni: dr. P. Křížová, doc. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, , dr. J. Částková, dr. M. Havlíčková,
doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal;
Omluveni: prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. J. Vlčková.

1) Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádala Mgr. Jitka Procházková
(* 1965) z NRL pro chřipku Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Výbor schválil
přihlášku jednomyslně.

2) 2nd ESCMID Conference on The Impact of Vaccines on Public Health, se konal
v Praze v hotelu Ambassador ve dnech 22. - 24. 3.2013.
Díky vstřícnosti prof. Cornaglii a celého organizačního výboru měli čeští zájemci umožněnu
bezplatnou účast. Celkem se konference účastnilo 320 odborníků ze 45 zemí. Z České
republiky bylo přihlášeno přes 90 zájemců, z nich se pak 13 neúčastnilo (z nichž někteří svou
neúčast nedali organizátorům na vědomí). Předsedkyně SEM děkuje všem českým
spolupředsedajícím jednotlivých sekcí – všichni si vedli výborně. Díky českým
účastníkům za úžasný zájem o témata konference, za bohatou a neúnavnou účast na
přednáškách. Jak byli účastníci na konferenci informováni, na webu ESCMID je volný
přístup k jednotlivým přednáškám:
http://www.escmid.org/escmid_library/online_lecture_library/?search=1&current_page=2&se
arch_term=
Díky sekretářce SEM paní Monice Heroldové za obětavou pomoc s agendou při
přípravě kongresu. Z organizování agendy konference vyplynula potřeba aktualizace
seznamu e-mailových adres členů SEM.

3) Připomínky k novele zákona 258/200 Sb. byly poslány na MZ. Předsedkyně děkuje členům
výboru SEM, kteří své připomínky poslali i přes velmi krátkou lhůtu.

4) Sekretariát ČLS JEP požádal o připomínky k novele zákona o zdravotnických službách,
termín je 8.4.

5) Mgr. Šmídová z oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání
kvalifikací MZ požádala o připomínky k dokumentům souvisejícím s odborností Zdravotní
laborant. Dr. Křížová zaslala jménem výboru SEM připomínky formálního i odborného rázu.

6) Na VZP bylo zasláno společné stanovisko SLM a SEM k vykazování výkonů
mikrobiologické diagnostiky provedených molekulárně biologickými metodami a ke
garanům odbornosti pro pojišťovny.

7) Dr. Scharfen vypracoval 2. verzi personálních minim v odbornosti lékařské
mikrobiologie. Dokument je k dispozici na webových stránkách SLM v rubrice Politika
kvality na odkazu: http://www.splm.cz/dokumenty/KVAL_1.pdf. Výbor neměl připomínky
ke znění dokumentu. Dokument bude ve 3. verzi vydán pod záštitou SLM a SEM.

8) Dr. Žampachová – oznámila své rozhodnutí abdikovat na funkci v Radě pro akreditaci
laboratoří (RAKL), v které byla za SEM od jejího vzniku. Je potřeba ji nahradit. Členové
výboru SEM navrhli a po kladné odpovědi kandidátky jednomyslně schválili dr. Barboru



2

Mackovou. Dr. Křížová poděkuje dopisem dr. Žampachové za několikaletou užitečnou práci
v RAKL.

9) Mezioborový seminář Třeboň – členové výboru SEM znovu vyjádřili politování nad
rozhodnutím organizátorů nepokračovat v této smysluplné akci. Protože jedním z důvodů jsou
problémy se zajišťováním programu, dr. Křížová napíše organizátorům dopis s nabídkou, že
by SEM zajistila odbornou náplň jednoho půldne (viz bod Různé v zápisu z minulé schůze).
Podobně by mohly postupovat i obě další pořádající Společnosti, SIL a SLM.

10) Různé:
doc. Pazdiora: bylo by potřebné sjednotit epidemiologickou terminologii. Předsedkyně SEM
vybídla epidemiology výboru k připravě sdělení k prezentaci v časopisech (EMI, Zprávy
CEM).
dr. Macková: seznámila výbor se závěry jednání Odborné komise pro zdravotnické laboratoře
při ČIA, které se konalo dne 7.3.2013. Body jednání: příjem vzorků do laboratoře, personální
minima, směřování pojišťoven k proplácení vyšších sazeb za bod pouze u akreditovaných
metod.
doc. Jelínková: upozornila na změnu termínu 26. kongresu Československé společnosti
mikrobiologické, který se koná o pět dní později, než bylo původně oznámeno, tj. 24. - 26.
června 2013.

11) Dubnový seminář v LD: 13:30 „Molekulární diagnostika v parazitologii“
SEM; koordinuje doc. Ditrich

12) Květnový seminář v LD: 7.5. 13:30 „Infekce spojené se zdravotní péčí“
SEM, SIL; koor.: dr.. Jindrák, dr. Chmelík

13) Příští schůze výboru SEM se bude konat 7.5. 2013  v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc. MUDr. Pavla Křížová, CSc.
vědecký sekretář SEM předsedkyně SEM


