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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 4. 10. 2016 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. V. Jindrák,          

                  dr. J. Kynčl; dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Vlčková; 

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni: prof. P. Pazdiora, prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. J. Trmal; 

Hosté: dr. Marta Štolbová, ing. Petra Smejkalová. 

 

1) Předání ocenění SEM za rok 2016. Předsedkyně Společnosti, dr. Křížová, předala na zasedání 

výboru diplom čestného členství SEM MUDr. Martě Štolbové, která dlouhá léta úspěšně působila na 

vedoucí pozici mikrobiologické laboratoře Nemocnice v Ústí nad Labem. Tato ocenění převzali od 

předsedkyně SEM v průběhu 27. Pečenkových epidemiologických dnů v Olomouci prof. MUDr. Petr 

Pazdiora, CSc. a prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.  

 

2) Hlavní letošní akcí naší společnosti byly 27. Pečenkovy epidemiologické dny , které se konaly 

21. – 23. září 2016 v Olomouci v Hotelu Flora .  

Předsedkyně SEM jménem výboru znovu děkuje předsedkyni vědeckého a organizačního výboru, dr. 

Janě Vlčkové, Ph.D. za organizaci akce. Konference měla vysokou odbornou úroveň. Celkem se 

registrovalo 186 účastníků, bylo předneseno 43 ústních sdělení a prezentováno 18 posterů. 

Zmínku si zaslouží přítomnost předsedy ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., který v rámci 

programu předal zlatou pamětní medaili ČLS JEP  doc. MUDr. Bohumíru Křížovi, CSc. a čestnou 

medaili ČLS JEP  MUDr. Josefu Trmalovi, Ph.D. Informace o této slavnostní chvíli bude uveřejněna 

v Časopise lékařů českých. Dr. J. Vlčková poděkovala všem členům výboru za pomoc a spolupráci, 

zejména vyzdvihla ukázněnost přednášejících i moderátorů, kterým se podařilo dodržet časový plán. 

Členové výboru SEM se dohodli, že předsedkyně SEM zašle písemné poděkování za organizování 

Pečenkových dnů MUDr. Janě Vlčkové, Ph.D. a za podporu této akce doc. MUDr.  Heleně Kollárové, 

Ph.D., přednostce Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci.  

Zprávu o 27. Pečenkových epidemiologických dnech  připraví do Zpráv CEM a EMI dr. Macková, dr. 

Havlíčková, dr. Křížová. 

 

3) Kongres Klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 bude 

organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze, předsedkyní vědeckého a organizačního výboru 

KMINE je dr. P. Křížová. Na schůzi výboru SEM byla přítomna zástupkyně organizační agentury 

GUARANT ing. Petra Smejkalová k projednání: datum otevření webových stránek KMINE, stav 

přípravy smlouvy mezi ČLS JEP a GUARANTEM, harmonogram přípravy KMINE, datum schůzky 

vědeckého výboru KMINE, stav sponzoringu KMINE, registrační poplatky. 

 

4) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP uspořádal, jako v předchozích 

letech,  pro členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikaci v odborných časopisech v roce 

2015. Výzva k předložení návrhů na udělení Ceny byla zároveň s podmínkami soutěže uveřejněna na 

webových stránkách SEM. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 15 publikací. Na zářijové schůzi 

výboru SEM byla jmenována hodnotící komise, která se sešla po schůzi a vybrala vítěznou publikaci 

tajným dvoukolovým  hlasováním. Cenu prof. K. Rašky získal autorský kolektiv V. Jakubů, J. 

Zavadilová, K. Fabiánová a P. Urbášková za publikaci „Minimální inhibiční koncentrace 

erytromycinu a dalších antibiotik u českých kmenů Bordetella pertussis, která byla uveřejněna 

časopise naší Společnosti,  Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie 2015; 64(1): 12-15. Zápis 

z jednání hodnotící komise bude uveřejněn na webu SEM. Diplom byl autorům předán na konferenci 

27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016 v Olomouci.   

 

5) Výbor SEM navrhl na říjnové schůzi předběžný plán celostátních odborných akcí na rok 2017.   

Definitivní plán bude schválen na listopadovém zasedání. 
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6) Výbor SEM navrhl na říjnové schůzi předběžný plán seminářů v Lékařském domě v roce 2017 

(první úterý v měsíci od 13:30).  Dr. Křížová odeslala plán předsedovi a vědecké tajemnici výboru 

SIL k doplnění. Výbor SEM odsouhlasil přesun témat mezi únorem a květnem. Zbývá doplnit za SIL 

či SEM koordinátory k některým seminářům.  

Definitivní plán bude schválen na listopadové schůzi. 

 

7)  Příští, 27. Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, ECCMID 2017 se 

bude konat ve Vídni ve dnech 22. – 25. dubna 2017. Časový limit pro zaslání abstraktů je 30.11.2016, 

pro registraci se zvýhodněnou cenou kongresového poplatku  26.1.2017.  Podrobné informace jsou na 

webových stránkách kongresu: www.eccmid.org .  Jako v předchozích letech, SEM zpětně uhradí 

registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší Společnosti – kteří budou prvním autorem 

přijatého abstraktu a přihlásí se v termínu registrace se zvýhodněnou cenou.. O tuto platbu je nutno 

požádat předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID, abstrakt a potvrzení o jeho 

přijetí, doklad o úhradě registračního poplatku.  

 

7) European Medical Microbiology curriculum –Výbor SEM vyjádřil tomuto dokumentu podporu a 

dále bude postupovat společně s výborem SLM. Dr. Křížová informovala výbor SLM. Prof. Kolář 

poděkoval za podpůrné stanovisko SEM a již učinil potřebné kroky směrem do zahraničí. 

 

8) Ministr zdravotnictví jmenoval nové členy Národní imunizační komise NIKO, která má nově 24 

členů. Zástupkyní  SEM  v NIKO je dr. Částková. První schůze NIKO bude 19.10.2016.  

 

9) AIFP – nabízí vzdělávací kurz  - účast v klinických studiích – dr. Křížová přepošle přihlášku 

mailem.  

 

10) Různé: 

dr. B. Macková  informovala o proběhlém jednání Odborné komise pro zdravotnické laboratoře  ČIA 

(14.9.2016). Výbor byl vyzván k vyjádření, zda je pro odbornost mikrobiologie relevantní otázka 

detašovaných  pracovišť. Výbor se shodl, že není. Dr. Macková v tomto smyslu bude informovat 

Odbornou komisi a reakci pošle na vědomí předsedkyni  Společnosti. 

 

11) Říjnový seminář v Lékařském domě: 

4.10. 2016,    13:30 Tuberkulóza a mykobakteriózy 

SEM, SIL; koord.: dr. Zemanová, dr. Svobodová, dr. Amlerová,  

dr. Holčíková. 

 

12) Listopadový seminář v Lékařském domě: 

1.11 2016,    13:30. Exantematické infekce a možnosti jejich prevence 

SEM, SIL; koord.: prof. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Krbková 

 

13) Příští listopadová schůze výboru se koná 1.11. 2016 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  

 

http://www.eccmid.org/

