ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 4. 4. 2017
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík,
dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal,
dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beneš, prof. J. Beran, dr. B. Macková.
1) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017
organizuje SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze, web http://www.kmine2017.cz/ .
 Připomenutí důležitých dat (bude publikováno ve Zprávách CEM):
o Ukončení příjmu abstrakt ústních a posterových sdělení:
1.6.2017
o Informace o přijetí/nepřijetí abstrakt ústních a posterových sdělení: 23.6.2017
o Ukončení včasné registrace:
14.7.2017
 Výstava časopisů – viz březnový zápis bod 2)c – zajištění dr. Petráš ve spolupráci s dr.
Kynčlem, dr. Křížovou a prof. Kolářem;
 Společnost GUARANT nabídla možnost e-posterů – výbor SEM se shodl, že je
nebudeme požadovat;
Předsedkyně SEM požádala významné osobnosti a instituce o záštitu KMINE 2017.
2) Pečenkovy epidemiologické dny PED 2018, které se budou konat v Českých
Budějovicích. Hlavní organizátor je dr. J. Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru
KHS JČ kraje. Ředitelka KHS, doc. K. Kotrbová, vyjádřila podporu, proběhla již schůzka se
zástupcem společnosti GUARANT a schůzka s ředitelem hotelu Clarion v Č. Budějovicích.
Výbor odsouhlasil termín 12. -14. 9. 2018.
3) V roce 2017 uplyne 30 let od úmrtí profesora Karla Rašky, který je zakladatelem
úspěšného WHO programu celosvětového vymýcení pravých neštovic. Výbor SEM
odsouhlasil, že znovu předloží prezidentu republiky návrh na udělení státního
vyznamenání prof. Karlu Raškovi „in memoriam“. Již připravena finální verze návrhu –
v nejbližších dnech bude předložena kanceláři prezidenta republiky.
4) Členové výboru připravovali připomínky k novelám legislativy – požadovaným ČLS
JEP, resp. MZ – vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Dr.
Křížová poděkovala všem, kteří se na tom podíleli – především epidemiologům v čele s dr.
Kynčlem. Konečná verze dopisu na MZ byla výborem SEM odsouhlasena, dr. Křížová ji
odešle v termínu, tj. do 6.4.2017.
5) Členové výboru dále připravovali připomínky k návrhu vyhlášky o nástavbových
oborech lékařů a zubních lékařů – požadovaným ČLS JEP, resp. MZ. Zásadní
připomínkou je, že v návrhu byl vypuštěn obor epidemiologie. Připomínky k návrhu této
vyhlášky předložila předsedkyně SEM na MZ dne 24.3.2017.
6) Členové výboru byli vyzváni ČLS JEP k připomínkám k novelám legislativy – která se
týká elektronizace zdravotnictví. Jde především o Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotnických
službách a dalších 12 zákonů. Členové výboru SEM nemají připomínek, podle našeho názoru
jsou to především právnické otázky.
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7) Dr. Kynčl a prof. Pazdiora aktualizovali dopis ministrovi zdravotnictví, který se zabývá
nízkými platy lékařů v nelůžkových zdravotnických zařízeních. SEM ČLS JEP
v předchozích letech již několikráte písemně upozorňovala na špatné platové poměry lékařů
epidemiologů i lékařů mikrobiologů pracujících mimo zařízení ústavní zdravotní péče. Dr.
Křížová odeslala dopis na MZ ČR dne 13.3.2017.
8) Mezi členy výboru proběhla diskuse k aktuální situaci a budoucnosti oboru epidemiologie.
Dr. Křížová pošle poslední koncepci oboru mailem, členové výboru budou diskutovat návrhy
k aktualizaci.
9) SEM – podnět na NIKO – požadavek na registr očkovaných – podklady připravili dr.
Kynčl, dr. Částková, dr. Křížová. Dr. Křížová pošle podklady výboru SEM k připomínkám.
10) Požadavek firmy B-D o stanovisko výboru SEM k použití vyšetřovací soupravy podklady vypracovala dr. Macková a dr. Jindrák – výbor prodiskutoval a stanovisko
odsouhlasil. Dr. Křížová odešle stanovisko firmě.
11) Různé:
 Dr. Němeček informoval o květnovém semináři v Lékařském domě, který se bude
věnovat problematice HIV/AIDS.
12) Dubnový seminář v Lékařském domě roku 2017:
4.4. 2017 13:30
Parazitologie
SEM, SIL; koord.: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal
13) Květnový seminář v Lékařském domě roku 2017:
2.5. 2017 13:30
HIV/AIDS
SEM, SIL; koord.: dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, doc. H. Rozsypal
14) Příští schůze výboru SEM se koná 2.5. 2017 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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