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

 
Zápis ze schůze výboru konané 4. 11. 2014   

 
Přítomni: dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, doc. J. Jelínková, dr. K. Fajfrlík, dr. B. 
Macková, dr. J. Kynčl; 
Omluveni: dr. P. Křížová, prof. J. Beran, prof. P. Pazdiora,  dr. M. Havlíčková, dr. V. 
Němeček,  dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková. 
 
Z důvodu zahraniční služební cesty dr. Křížové a prof. Pazdiory vedl jednání dr. Petráš. 
 
1)Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádala MUDr. Kateřina Pavelková  
(* 1968; Odd. hygieny a epidemiologie TN v Praze). Výbor schválil přihlášku jednomyslně. 

  
2) Volby nového výboru a revizní komise  SEM na čtyřleté období: 2015 – 2018. Se svou 
kandidaturou do příštího volebního období vyslovili souhlas i zbývající členové výboru, kteří 
nebyli přítomni na minulé schůzi. Dr. Křížová oslovila kandidáty do volební komise: dr. 
Jágrovou (předsedkyni volební komise), dr. Dědičovou a pí Heroldovou – všechny souhlasí 
být členkami volební komise. Výbor schválil složení volební komise jednomyslně. Dr. 
Křížová poskytne v polovině listopadu potřebné materiály k nastartování voleb. Průběh voleb 
byl projednán na říjnové schůzi výboru – viz bod 17). 
 
3) Hlavní organizátor  27. Pečenkových epidemiologických dnů v roce 2016 dr. Vlčková, se 
z dnešní schůze výboru omluvila, její informace bude přesunuta na prosincovou schůzi.   
 
4) Plán úterních odpoledních seminářů v LD na rok 2015 byl projednán a upřesněn 
s výborem SIL: 
 únor:    3.2.  Vysoce nebezpečné nákazy: SIL, SEM; koord.: dr. Roháčová, dr. Chmelík,       
                     doc. Plíšek  
březen:  3.3. Alimentární nákazy: SEM, SIL; koord.: prof. Pazdiora, dr. Petráš, dr.    
                     Ambrožová 
duben:  7.4. Lékařská parazitologie: SEM, SIL; koord.: dr. Fajfrlík, dr. Stejskal 
květen: 5.5. Infekce spojené se zdravotní péčí: SEM, SIL; koord.: dr. Jindrák, dr. Šťastník 
červen: 2.6. Infekční rizika cestování a volnočasových aktivit SIL, SEM;  koord.: prof.  
                    Beran, dr. Stejskal  
říjen:  6.10. Onemocnění přenášená vektory: SEM, SIL; koord.: doc. Kříž, dr. Vlčková,  
                   dr. Chmelík, dr. Krbková 
listopad: 3.11. Virové hepatitidy: SIL, SEM;  koord.: prof. Husa, dr. Němeček, doc. Plíšek 
prosinec: 1.12. Aktuality v mikrobiologii: ČSSM; koord.: doc. Růžička 
 
Členové výboru SEM schválili definitivní plán. Dr. Částková zajistí předání spolu s plánem 
celostátních akcí SEM na ČLS JEP, prof. Beran umístí seznam na web SEM,  prof. Beneš 
předá schválený seznam výboru  SIL. Prof. Beneš tlumočil souhlas výboru SIL s participací 
na platbách spojených s organizací seminářů.     
   
5) V roce 2015 se bude konat V. Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a 
epidemiologie, KMINE. Hlavní organizátor doc. Stanislav Plíšek poslal dr. Křížové 
tématické okruhy, které organizující Společnost SIL navrhla: 
a) současné možnosti preventivní medicíny 
b) infekce GIT a jater 
c) virové infekce – hrozba 21. století 
d) varia, kazuistiky. 
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Po diskuzi byla témata schválena s tím, aby byl přidán blok věnovaný antibiotikům. Prof. 
Beneš bude stanovisko SEM tlumočit výboru SIL.Kongres má už své webové stránky na 
adrese: https://www.congressprague.cz/kongresy/kmine2015.html 
 
6) Zatím platí pozvání Hlavního hygienika MZ ČR dr. Valenty na prosincovou schůzi 
výboru, kdo z členů ještě chce poslat otázky pro jednání s HH, nechť je pošle dr. Křížové.      
 
7) Připomínky za výbor SEM k mimosoudní výzvě Advokátní kanceláře DZ, která se týká 
očkování dětí, zaslala dr. Křížová v termínu ředitelce odboru ochrany veřejného zdraví MZ, 
dr. Rážové. Dr. Křížová děkuje všem členům výboru, kteří se na přípravě podrobného 
vyjádření podíleli. Výbor se dohodl, že se z tohoto materiálu připraví publikace pro časopis 
EMI.    
 
8) Předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci (KLPK) ČLS JEP,  prof. 
Švihovec, požádal výbor SEM o potvrzení dosavadních zástupců odborných spolupracujících 
Společností. Naši Společnost dosud zastupovali dr. Urbášková a dr. Nyč. Předsedkyně získala 
od obou kolegů souhlas, že chtějí v této činnosti pokračovat, výbor SEM schvaluje. Dr. 
Křížová bude informovat KLPK ČLS do konce listopadu.  
 
9) Žádost o podporu oboru PLPD.  Výbor se po rozsáhlé diskusi rozhodl ponechat žádost 
OSPLDD o podporu bez reakce, neboť tato žádost neobsahuje konkrétní specifikaci podpory 
a též s ohledem na to, že je žádoucí řešit systém postgraduálního vzdělávání systémově a 
problémy mají i další specializace (např. epidemiologie). SEM se však nebrání případným 
společným aktivitám ke zlepšení situace.  
 
10) Dr. Křížová domluvila předání letošního vyznamenání – čestného členství ČLS JEP 
prof. Šejdovi na prosincové schůzi výboru SEM.         
 
11) Různé: 
dr. Macková sdělila, že podle informací z MZ jsou připraveny výstupy z hodnocení 
Sérologických přehledů 2013, které byly Ministerstvem zadány ZÚ se sídlem v Ostravě a ZÚ 
se sídlem v Ústí n. Labem. MZ uvažuje o prezentaci kratší verze výsledků buď v časopise 
EMI, nebo jako přílohu Zpráv CEM.  
dr. Macková dále informovala, že odborná komise pro akreditaci zdravotnických laboratoří 
(ČIA) požádala o návrhy na odborné posuzovatele. Členové výboru souhlasí s návrhy: dr. 
Karel Mencl z Nemocnice Pardubice a mgr. Bílková  Fránková ze ZÚ Ostrava. 
dr. Kynčl informoval, že díky situaci s epidemií Eboly se letos bohužel neuskutečnila tisková 
konference MZ k Národnímu dni očkování, ani vyjádření MZ před chřipkovou sezónou. 
doc. Jelínková sdělila informaci o prestižním kongresu ESCMID  „Eurobiofilms“, který se 
bude konat 23.–26.6. 2015 v Brně. Prezidentkou organizačního výboru je dr. Veronika Holá 
z FN u sv. Anny. Kongres má své webové stránky, včetně online přihlášky, na adrese:    
www.eurobiofilms2015.ics.dk 
 
19) Dnešní listopadový seminář v LD: téma: Infekce vyvolané multirezistentními      
                                                             Gramnegativními bakteriemi 

                          SIL, SEM; koordinují: prof. Beneš, dr. Dostál, dr. Nyč 
 
20) Prosincový seminář v LD: 2.12. 13:30, téma: Aktuality v mikrobiologii 

                          ČSSM; koordinuje: doc. Růžička 
 
21) Příští schůze výboru SEM se bude konat 2.12. v 10:30 v SZÚ.  
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  


