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

 
Zápis ze schůze výboru konané 30. 8. 2011 v SZÚ 

 
Přítomni:  dr. Křížová, dr. Petráš, dr. Částková, dr. Fajfrlík, dr. Havlíčková, doc. Jelínková, 
dr. Kynčl, dr. Němeček, dr. Vlčková;  
Omluveni: doc. Beneš, prof. Beran, doc. Pazdiora, dr. Trmal, prof. Votava. 
 
1) Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádala  
Mgr. Martina Mahelová (* 1984) z Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny 
v Brně. Výbor schválil její přihlášku jednomyslně.  
 
2) Kongres KMIN 2011 - předseda vědeckého výboru dr. Karel Fajfrlík přednesl výboru  
aktuální informace o přípravě kongresu. Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 
vědeckého programu. Byly akceptovány všechny přihlášené prezentace, některé musely být 
zařazeny pro nedostatek času do posterové sekce. Koordinátoři jednotlivých bloků budou 
požádáni o důsledné dodržování časového harmonogramu. 
V této souvislosti dr. Křížová oznámila informaci ze schůze výboru SIL:  
Na základě zkušeností s pořádáním a účastí na tzv. malém ECCMIDu – KMINu výbor  SIL 
doporučuje ukončení organizace těchto společných kongresů (pozn. vystřídaly se všechny 
společnosti – SIL Ústí n.L. , SLM Olomouc, SEM Plzeň). Akcí je příliš mnoho a v současné 
situaci ve zdravotnictví není možné všechny obsáhnout. O ukončení proběhlo hlasování, které 
potvrdilo doporučení. Výbor chce nadále spolupracovat se společnostmi SLM a SEM, zvát 
tyto společnosti na akce SIL a zároveň se účastnit četných akcí SEM a SLM. Nadále dobrá 
komunikace mezi společnostmi je zárukou možnosti prosazování společných vizí a cílů, jako 
například racionální antibiotická terapie, zabránění šíření infekcí, kontrola nemocničních 
infekcí, atd. 
Výbor SEM se k tomuto postoji SIL připojil. 
 
3) Při slavnostním zahájení kongresu KMIN budou předána ocenění za rok 2011: 
Čestné členství SEM: RNDr. Pavla Urbášková, CSc.  
     doc. MUDr.Marie Staňková, CSc. 
 
Medaile ČLS JEP:  MUDr. Vladimír Plesník 
    doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. 
 
4) Na webu SEM bylo vyvěšeno oznámení o soutěži o Cenu prof. K. Rašky za publikace 
členů SEM v odborných časopisech v roce 2010. Do 15. srpna, kdy byla uzávěrka přihlášek, 
bylo předloženo 14 návrhů. Po dnešní schůzi výboru se sejde hodnotící komise, která vybere 
vítěznou publikaci. Cena bude autorům předána při slavnostním zahájení Kongresu KMIN 
v Plzni, 21.9.  Zápis z jednání komise bude uveřejněn na webových stranách SEM.     
 
5)  Stanovisko k návrhu Vyhlášky MZ o požadavcích na personální a technické vybavení 
mikrobiologických laboratoří.  Výbor souhlasí se stanoviskem, které bylo dohodnuto na 
jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS ze dne 20.6.2011. Týká se to 
především dvou bodů, které byly přijaty již na minulém zasedání,  ale nebyly zapracovány do 
návrhu vyhlášky: 
a) Rada žádá neuvádění výše úvazků - podobně, jako je to u klinických oborů 
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b) Rada žádá o dodržování „nepřekročitelných minim“ při specifikaci personálních 
požadavků. 
Naše Společnost bohužel nebyla k připomínkování vybídnuta. 
 
6) Předsedkyně naší Společnosti se dnes zúčastní důležité schůze výboru SLM o revizi 
v sazebníku výkonů, která se koná na pracovišti primáře Jindráka.   
 
7) Předsedkyně Společnosti SEM přepošle členům výboru k připomínkování žádost 
předsednictva ČLS k vyjádření do diskuze o problematice standardů a nadstadardů ve 
zdravotní péči.             
 
8) Mimořádný sjezd delegátů ČLS JEP, věnovaný výhradně ke Stanovám a jejich schválení, 
se koná 2.11. 2011. Akce se zúčastní se předsedkyně SEM. Do 30.9. je nutno zaslat 
připomínky ke Stanovám ČLS JEP.  Návrh byl přeposlán členům výboru, eventuální 
připomínky je potřeba poslat dr. Křížové do 26.9.  
 
9) Slovenská epidemiologická a vakcinologická společnost  pořádá 14. - 16. 11. 2011 tradiční 
XX. Červenkovy dny preventivní mediciny. Dr. Křížová přepošle 1. informaci členům 
výboru SEM e-mailem. 
 
10) Členové výboru byli vyzváni se vyjádřit k doporučenému postupu diagnostiky a 
terapie chlamydií. Bylo konstatováno, že v postupu není zahrnuto mikrobiologické vyšetření 
a dále, že text vyžaduje úpravy i stylistické. 
 
11) Výbor byl seznámen se stanoviskem výboru SLM a vedoucí NRL pro papillomaviry, dr. 
Tachezy k povolení kódu pro vyšetřování HPV 95201 v odbornosti klinická cytologie. 
 
12) Návrh aktualizace Koncepce a priority epidemiologie byl členy výboru Společnosti již 
několikrát zpracován a dr. Křížová zaslala dokument na MZ cestou ředitelky SZÚ 26.4. 2011. 
Návrh byl vyvěšen i na webových stránkách SEM a publikován v EMI.  Poté poslalo MZ ČR 
aktualizaci k dalšímu připomínkovému řízení na adresy krajských epidemiologů. Podle 
sdělení MZ bude nutné koncepci opět přepracovat.  
 
13) Časopis naší Společnosti Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie neprosperuje.  
Obecně to platí pro řadu časopisu vydávaných ČLS JEP. Oproti minulosti firmy přestaly 
dávat reklamy na své produkty. Šéfredaktorka EMI, dr. Křížová,  byla oslovena zástupcem 
nakladatelství Mladá fronta, které bude jednat s ČLS JEP o možnosti vydávání odborných 
časopisů. Pokud dojde k dohodě mezi ČLS JEP a nakladatelstvím MF, výbor SEM souhlasí 
s převedením EMI pod toto nakladatelství. Tento postup bude dále projednán s redakční radou 
EMI. 
 
14) Členské příspěvky SEM – pokladník Společnosti, dr. Částková, probere s paní 
Menclovou ze sekretariátu ČLS rozmezí příspěvků jednotlivých Společností a na příští schůzi 
výbor rozhodne o ev. změně jejich výše.  
 
15) Členové výboru diskutovali o plánu akcí na rok 2011. Na říjnové schůzi výboru SEM 
bude dopracován plán celostátních akcí a návrh úterních seminářů v Lékařském domě. Návrh 
úterních seminářů bude předložen výboru SIL k dopracování. 
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16) Říjnový seminář v LD: 4.10. 2011 v 13.30, téma „Pertuse“ (pořádá SEM + SIL), 
koordinátoři: dr. K. Fabiánová, dr. Z. Blechová.  Certifikáty zajišťuje SEM – paní Heroldová.  
 
17) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ v termínu dne 4.10. v 10.30.  
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 


