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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 2. 5. 2017 

 

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

                  dr. K. Fajfrlík, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni: prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. J. Vlčková.  

 

1) Nový člen SEM – o členství v naší Společnosti požádal Mgr. Michal Honskus, nar.1989,  

z  NRL pro meningokokové nákazy, CEM, SZÚ. Výbor schválil jeho přihlášku jednomyslně.  

 

2) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 

bude organizovat SEM, termín 25.–27.10.2017 v Praze, web  http://www.kmine2017.cz/ . 

Aktualizace: 

 na webové stránky KMINE 2017 budou postupně uváděny informace o záštitě nad 

kongresem. Na webové stránky KMINE 2017 byla přidána informace o možnosti 

bezbarierového přístupu do budovy Konferenčního Centra City (KCC) přes recepci 

sousedící administrativní budovy City Empiria. 

Výbor SEM souhlasí s drobnými úpravami názvů témat na webu KMINE – dr. Křížová 

dojedná s příslušnými odbornými garanty. 

 

3)  27th ECCMID 2017 proběhl ve Vídni ve dnech 22.–25.4. za dosud nejvyššího počtu 

účastníků 12 494 ze 126 zemí světa. Mimořádně odborně kvalitní a široce aktualizovaný 

program zahrnul přes 200 sekcí, přes 3000 sdělení formou posterů. Účast: 195 vystavovatelů 

a 70 žurnalistů. Z výboru SEM se zúčastnily doc. J. Jelínková a dr. M. Havlíčková. Členové 

početné delegace ČR se aktivně podíleli na programu kongresu - předsednictví sekcí, 

přednášející, posterová sdělení. 

24.4. proběhlo General Assembly Members k přehledu kompletní agendy ESCMID 

v předcházejícím období. Nově byl předsednictvem zaveden čestný titul „ESCMID Fellow“, 

udělovaný členům s profesionálně významným a úspěšným působením pro ESCMID, který 

mezi dalšími členy obdržela i doc. J. Jelínková. 

Příští kongresy ECCMID se budou konat v Madridu 21.–24. 4. 2018 a v Amsterdamu 13.–

16.4. 2019. 

  
4)  Členka SEM, vedoucí NRL pro E. coli a shigely, ing. M. Marejková, Ph.D. požádala o 

úhradu registračního poplatku aktivní účasti na konferenci Campylobacter Workshop, 

která se koná 10.–14. září ve Francii (Nantes). Výbor SEM souhlasí s refundací.     

    

5) Letošní Mezikrajský seminář epidemiologů, jehož je SEM pořadatelem, organizovaný 

MUDr. O. Hégrovou z KHS Pk se bude konat v Pardubicích 16.–18. 5. Z výboru SEM se 

zúčastní dr. J. Kynčl, dr. B. Macková a dr. J. Trmal, který přednese při slavnostním zahájení  

semináře zdravici za SEM.  

 

6) Členové výboru SEM připravovali připomínky k novelám legislativy – požadovaným 

ČLS JEP, resp. MZ - k očkování. MZ poslalo sumarizaci připomínek, vypořádání na MZ dne 

3.5. se za SEM účastní dr. Částková a prof. Pazdiora. 

 

7) Členové výboru SEM připomínkovali doporučený postup léčby komunitní purulentní 

meningitidy. Výbor SEM pověřil dr. Křížovou ke spolupráci s doc. Džupovou ze Společnosti 

infekčního lékařství (SIL) při finalizaci DP, který bude uveden na webových stránkách SIL 

s podporou SEM.  

 

http://www.kmine2017.cz/
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8) Různé: 

 dr. B. Macková, vedoucí CEM, SZÚ informovala o Přátelském setkání bývalých i 

současných pracovníků Centra u příležitosti zahájení činnosti oborů mikrobiologie a 

epidemiologie v roce 1927. Akce se uskutečnila 10. 4. 2017 v SZÚ v budově č. 11. 

Účastnilo se asi 150 pracovníků, kteří velice ocenili možnost setkat se se svými kolegy 

často po mnoha letech a vyslechnout hodnotná sdělení o 90leté historii významných 

odborných domácích i mezinárodních aktivit. Akce byla podpořena ředitelkou SZÚ. 

Členové výboru SEM ocenili aktivitu dr. B. Mackové, která tuto mimořádnou akci 

iniciovala a zajistila její organizaci. 

 dr. B. Macková informovala, že ČIA pořádá 13.6. seminář pro subjekty akreditované 

dle normy pro zdravotnické laboratoře. Na programu je mj. i problematika kontroly 

kvality v laboratořích. Sdělení o kontrole kvality v mikrobiologii přednese Dr. J. 

Scharfen.           

 

9) Květnový seminář v Lékařském domě:  

2. 5. 2017;  13:30 HIV/AIDS 

SEM, SIL; koord.: dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, doc. H. Rozsypal  

 

12) Červnový seminář v Lékařském domě:  

6. 6. 2017;   13:30 Lymeská borrelióza  

   SIL, SEM; koord.: doc. L. Krbková, doc. D. Pícha, dr. K. Kybicová 

 

 

13) Příští schůze výboru SEM se koná 6.6. 2017 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  

 


