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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 26. 1. 2016 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, 

                  dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková. 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni: prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. 

V. Němeček, prof. P. Pazdiora,    

 

1) Noví členové SEM – přihlášku podaly: MUDr. Jana Janoutová, Ph.D., (* 1967), Ústav 

epidemiologie LF Ostravské univerzity. Mgr. Petra Ptáčková (* 1972), OLM Nemocnice 

Prostějov; Mgr. Renata Slouková (* 1982), OLM Nemocnice Prostějov. Výbor schválil přijetí 

všech 3 kolegyň jednomyslně.  

 

2) Hlavní letošní akce naší společnosti jsou 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016, 

které se budou konat ve dnech 21. – 23. září 2016 v Olomouci, v hotelu Flora. Předsedkyně 

vědeckého a organizačního výboru, MUDr. Jana Vlčková, informovala o stavu příprav.   

Výbor projednal postup organizace 27. PED 2016. Schválil vědecký a organizační výbor, výši 

registračních poplatků, termíny zaslání aktivní účasti a abstraktu. Podrobné informace jsou 

uvedeny na adrese www.pecenkovydny2016.cz, kde bude i možnost on-line přihlášení. 

 Adresa webu bude zveřejněna na www.sem-cls.cz a www.infekce.cz .  

  

3) Plán celostátních odborných akcí SEM v roce 2016  je na webu SEM – předsedkyně 

děkuje všem, kdo zajišťují tyto akce a prof. Beranovi za umístění plánu na web SEM. 

 

4) Plán úterních odpoledních seminářů v LD v roce 2016 je rovněž na webu SEM – 

předsedkyně vyjadřuje dík všem, kdo zajišťují tyto pravidelné semináře a prof. Beranovi za 

umístění informací na web SEM. Na prosincové schůzi výbor SEM odsouhlasil, že v roce 

2016 nebude zajišťovat občerstvení na odpoledních úterních seminářích v Lékařském domě. 

Po dobu akcí je v předsálí otevřen bufet. Tento postup byl též odsouhlasen výborem SIL. 

Díky vstřícnosti výboru SIL ČLS JEP bylo dojednáno, že o poplatky do ČLK (zajišťování 

kreditů) se bude SEM dělit napůl se SIL. Výbor SEM děkuje výboru SIL.   

 

5) Předsedkyně SEM informovala o 12. mezinárodním kongresu buněčné biologie ICCB 

2016, který se bude konat 21. – 25.7.2016 v Praze, v Kongresovém centru. Prezidentem 

kongresu je předseda Společnosti pro buněčnou biologii z.s., prof. Ivan Raška.  Více 

informací je na webových stránkách: http://www.iccb2016.org/  . 

  

6) Dr. Macková poskytla informaci o Jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

30. 11. 2015. Proběhla diskuse o možnosti či nemožnosti sestavovat úvazek lékaře či VŠ 

specialisty z několika osob – probíhají jednání se SLM, výsledný návrh předloží dr. Macková 

výboru ke schválení. NASKL uspořádá v roce 2016 (pravděpodobně v dubnu) seminář na 

téma interní kontrola kvality v laboratoři – za odbornost mikrobiologie máme nominovat (obě 

společnosti) přednášejícího. Výbor SEM navrhuje jako přednášejícího na semináři Dr. B. 

Mackovou. Následně Dr. Macková zjistí návrh SLM a informuje výbor SEM.  

 

7) Ze sekretariátu ČLS JEP přišla žádost o připomínkování novely zákona o lidských  

tkáních a buňkách, č. 296/2008 Sb. Předsedkyně jménem výboru SEM navrhla doplnit do 

této novely jasně formulovanou větu o tom, že zákon se netýká mikroorganismů, i když jsou 

to v některých případech trvalí obyvatelé lidského těla.  

 

http://www.pecenkovydny2016.cz/
http://www.sem-cls.cz/
http://www.infekce.cz/
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8) Situace NRL pro diagnostiku tropických parazitárních infekcí, vedoucí dr. E. 

Nohýnková. Předsedkyně SEM byla informována o požadavku hlavního hygienika na úhradu 

činnosti NRL nově ve VFN v Praze poslaném náměstkovi pro ekonomiku a přímo řízené 

organizace MZ dne 4.12.2015 a urgenci stanoviska ze dne 4.1.2016. 

 

9) Předsedkyně SEM obdržela  22.12.2015 usnesení Čestné rady ČLK datované 10.10.2015 o 

zastavení  disciplinárního  řízení s MUDr. L. Elekovou  z důvodu nepřípustnosti. 

V dokumentu bylo uvedeno, že řízení je nepřípustné z důvodu, že stížnost pro totožný skutek 

podaná na ČLK dříve (stížnost MUDr. L. Šimečka) byla dne 3.9.2013 odmítnuta pověřeným 

členem Revizní komise ČLK. Vzhledem k tomu, že proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí 

stížnosti nebyla podána námitka, nelze o později podané stížnosti, která směřovala proti 

totožnému skutku, znovu rozhodovat.  

Komentář výboru SEM: 

Z uvedeného dokumentu vyplývá, že v době prvního podání stížnosti SEM na antivakcinační 

aktivity MUDr. L. Elekové  (11.9.2013) byla již dne 3.9.2013 stížnost podaná pro totožný 

skutek jiným subjektem odmítnuta pověřeným členem RK ČLK. Je tedy s podivem, proč 

ČLK hned v počátku neinformovala předsedkyni SEM, že disciplinární řízení je z uvedeného 

důvodu nepřípustné a proč se zabývala řešením této kauzy na různých úrovních po dobu dvou 

let. 

Zastavení disciplinárního řízení s MUDr. L. Elekovou může být nebezpečný precedens pro 

další sdružení lékařů při řešení podobných antivakcinačních aktivit. Výbor SEM však v této 

kauze nebude ČLK dále kontaktovat. 

 

10) První úterní odpolední  seminář v Lékařském domě v roce 2016: 

1.3.2016. 13:30  Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky 

    SIL, SEM; koord.: doc. Džupová, doc. Plíšek 
 
  

11) Příští březnová schůze výboru se koná 1.3. 2016 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  

       


