ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 2. 9. 2014
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beran, prof. J. Beneš, dr. J.
Částková, dr. K. Fajfrlík, doc. J. Jelínková, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J.Trmal,
dr. J. Kynčl, dr. J. Vlčková, dr. M. Havlíčková;
1) Noví členové SEM – o členství do naší Společnosti požádaly: doc. Mgr. Irena LovětínskáŠlamborová, Ph.D. (Liberec, * 1965) a MUDr. Klára Labská (Praha, * 1979). Výbor schválil
obě přihlášky jednomyslně.
2) Letošní 26. Pečenkovy epidemiologické dny (PED) se konají v Luhačovicích 16.-18. 9.
2014. Podrobné informace, včetně kompletního programu, jsou na adrese:
http://www.pecenkovydny.cz/ , na kterou je i odskok z webu SEM.
Výbor SEM vyjadřuje poděkování MUDr. Haně Tkadlecové a jejímu týmu za přípravu
atraktivního programu i dalších akcí spojených s PED. Předsedkyně SEM děkuje i všem
členům výboru za garanci a pomoc při sestavování odborných bloků..
V příštím roce se bude konat Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie,
KMINE 2015. Hlavním organizátorem bude SIL, jmenovitě doc. Stanislav Plíšek, přednosta
infekční kliniky FN v Hradci Králové.
V následujícím roce 2016 se budou opět konat Pečenkovy epidemiologické dny.
Doc. Jelínková připomněla, že to bude 40 let, co v březnu 1976 tragicky zahynul při
automobilovém neštěstí doc. Josef Pečenka, vedoucí CEM. Na jeho památku byla již v témže
roce výroční akce naší Společnosti pojmenována Pečenkovy epidemiologické dny.
3) Dr. Křížová, vedoucí redaktorka časopisu naší Společnosti Epidemiologie, mikrobiologie
a imunologie informovala, že časopis EMI si nejen udržel impakt faktor, ale byl i zvýšen
na 0,361. Dík patří autorům, recenzentům i všem, kteří se na tvorbě časopisu podílejí.
4) Plán odborných akcí SEM na rok 2015
Na příští říjnovou schůzi si členové výboru SEM připraví návrhy na celostátní odborné akce a
na pravidelné úterní semináře v Lékařském domě.
5) Výroční konference Evropské společnosti klinické virologie ESCV se koná 28.10. –
1.11. 2014 v Praze. Podrobné informace jsou na webových stránkách:
www.escv2014prague.com. Během léta proběhlo z podnětu předsedkyně organizačního
výboru ESCV 2014, MUDr. Vlasty Štěpánové, Ph.D., výběrové řízení grantů SEM pro
aktivní účastníky ESCV, členy SEM a poté schválení výborem SEM e-mailovým hlasováním.
Úhrada registračního poplatku byla schválena pro 3 členy SEM (Mgr. Kramná, dr. Stejskal a
dr. Putová). Dále byla na jednání výboru SEM dne 2.9. diskutována, a následně schválena,
mimořádná úhrada poloviny registračního poplatku pro dr.Labskou, novou členku SEM, která
je též aktivní prezentující na konferenci, druhou polovinu poplatku uhradí SIL.
6) Společnost prevence nozokomiálních nákaz (SPNN) organizuje v Praze ve dnech 15. –
18.10. 2014 XV. Světový kongres World Forum for the Hospital Sterile Supply.
Prezidentem kongresu je předseda SPNN, doc. Rastislav Maďar. Pro členy SEM byl stanoven
registrační poplatek 75 EUR. Podrobnosti, včetně registrace, jsou na webových stránkách
kongresu: www.wfhssprague2014.com Prof. Beran zajistí zveřejnění informace o kongresu
na náš web.
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7) Příští ECCMID se koná 25. – 28. dubna 2015 v Kodani. Časový limit pro zaslání
abstraktů je 30.10.2014. Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu:
http://www.eccmid.org . Podobně jako v předchozích letech, SEM nabízí úhradu registračního
poplatku kolegům do 35 let – členům SEM – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu.
O tuto platbu je nutno včas požádat předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na
ECCMID, abstrakt a potvrzení o jeho přijetí. Úhrada registračního poplatku proběhne formou
refundace již proplaceného poplatku.
8) Cena prof. K. Rašky za publikaci v odborných časopisech v roce 2013. Soutěž byla
vyhlášena na červnové schůzi výboru SEM a její podmínky uveřejněny na webu SEM.
Celkem se sešlo 17 návrhů prezentací, publikovaných v českých (10, včetně 6 článků v EMI)
i zahraničních časopisech. Po dnešní schůzi výboru se sejde hodnotící komise, která následně
vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na Pečenkových epidemiologických
dnech v Luhačovicích, 16.-18.9. 2014. Zápis z jednání komise bude uveřejněn na webových
stranách SEM.
9) Očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním - podnět SEM na NIKO.
Na jednání NIKO dne 7.7. byl jako zástupce SEM pozván prof. Pazdiora, aniž byla oslovena
předsedkyně SEM. Prof. Pazdiora informoval o průběhu jednání. Z pěti návrhů, které SEM
předložila, byly dle zápisu z NIKO projednávány pouze dva. Výbor SEM se shodl v názoru,
že zástupci SEM mají být na jednání MZ zváni standardním způsobem, tj. oslovením
předsedkyně SEM. Dr. Křížová byla výborem pověřena, aby v tomto smyslu informovala
hlavního hygienika.
10) Pozvání Hlavního hygienika na některé z podzimních jednání výboru SEM.
Předsedkyně SEM z pověření výboru tak učinila po červnové schůzi e-mailem a následně i
osobně. Hlavní hygienik účast přislíbil. Předsedkyně SEM byla výborem pověřena, aby
připomněla pozvání – jako nejvhodnější termín připadá v úvahu listopadová schůze, tj. 4.11.
11) Dr.Křížová tlumočila informace z ČLS:
a) stanovisko k systému atestačního vzdělávání – výbor SEM bere na vědomí;
b) upozornění na jednání společnosti GUARANT (porušování dohodnutých pravidel) –
výbor SEM bere na vědomí;
c) novela zákona o zdravot. prostředcích – SEM bez připomínek.
12) Dr. Křížová dále informovala o iniciativě Asociace inovativního farmaceutického
průmyslu (AIFP), nazvané „Transparentní spolupráce“. Tato iniciativa by měla ovlivnit
některé aspekty spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem v Evropě. AIFP pořádá
k této problematice dva semináře, 17.9. v Praze a 23.9. v Brně. Podrobnosti jsou na webových
stránkách www.aifp.cz a www.transaprentnispoluprácse.cz .
13) Další informace byla předsedkyni zaslána od ředitele společnosti AMEPRA, která se
specializuje na organizace akcí ve zdravotnictví (pořádání kongresů, konferencí, seminářů
apod.). Podrobnosti i reference jsou na webu: www.amepra.cz .
15) Různé:
dr. Macková – V souvislosti s nástupem nového ředitele ÚZIS, doc. Duška, začala probíhat
jednání ohledně zefektivnění stávajících forem hlášení dat. Jednání probíhají paralelně na
více úrovních. Prof. Palička vyzval Odborné společnosti cestou RAKL , aby se vyjádřily k
výkazům, které za své obory pro ÚZIS každoročně zpracovávají. Vzhledem k tomu, že za
obory epidemiologie a mikrobiologie jsou data poskytována ve více formátech, vznese Dr.
Macková na příštím jednání RAKL dotaz na specifikaci požadovaného hodnocení stávající
formy poskytování dat. O výsledku bude následně informovat.
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16) Příští říjnový seminář v LD: 7.10. 13:30, téma: Cystická fibróza
SIL ; koordinují: dr. Holčíková, dr. Homola, doc. Dřevínek
17) Příští schůze výboru SEM se bude konat 7.10. v 10:30 v SZÚ. Začátek schůze bude řídit
prof. Pazdiora, vzhledem k přednášce dr. Křížové na dopoledním semináři SLM v Lékařském
domě.
RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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