ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 4. 6. 2013 v SZÚ
Přítomni: dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková, doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl,
dr. B. Macková, dr. V. Němeček.
Omluveni: dr. P. Křížová, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, doc. P. Pazdiora,
dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Schůzi vedl dr. Petráš – předsedkyně SEM i místopředseda SEM nepřítomni z důvodu
služebních cest
+ vysoký počet nepřítomných
 koliduje s mezikrajským setkáním epidemiologů – organizuje dr. Prattingerová –
Doksy
 problémy s dopravou po ČR - záplavy
1) prof. Raška – syn prof. Ivan Raška požádal SEM o doporučení opětovného předložení
žádosti (tentokrát prezidentu republiky M. Zemanovi) o udělení státního vyznamenání prof.
Karlu Raškovi in memoriam. Žádost za SEM byla kanceláři prezidenta předložena,
předsedkyně SEM požádala významné osobnosti o podporu této žádosti – někteří již
podpořili.
2) Pracovní skupina pro koncepční otázky oboru lékařská mikrobiologie (PSKOLM)
Dr. Macková informovala o ustanovení této skupiny, v které jsou zástupci Společností SEM a
SLM. PSKOLM byla ustanovena v reakci na problematický výklad některých úprav
v Sazebníku výkonů (SZV) a možné negativní dopady těchto úprav ve vztahu k platné
koncepci oboru. Na první schůzce, která se konala 13.6. v SZÚ v Praze, byly stanoveny cíle,
termíny a způsob provedení, které by se měly uplatnit při další průběžné kultivaci SZV
s ohledem na pozitivní rozvoj oboru podle oborové koncepce. Představitelé SEM a SLM
v PSKOLM se zavázali ke vzájemné spolupráci při řešení koncepčních otázek oboru lékařská
mikrobiologie ve spolupráci se členy ostatních pracovních skupin v oboru. Závěry z tohoto
jednání jsou uveřejněny jako „Informace k Sazebníku výkonů“ na webových stránkách
SLM: http://www.splm.cz/dokumenty/SAZ_INF.pdf
3) Předsedkyně SEM zaslala ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR,
ing. Heleně Rögnerové, žádost o navýšení bodu pro dva kódy zdravotních výkonů:
85121 - testování rezistence HIV k antiretrovým preparátům a
85123 - kvantitativní stanovené RNA virové nálože HIV.
Odbornými garanty žádosti za SEM byli dr. Zákoucká a dr. Němeček (viz bod 9 Zápisu
z minulé schůze výboru zd. 7.5.)
4) Členové výboru projednali návrhy kandidátů na vyznamenání SEM v roce 2013:
Po hlasováni byli schváleni tito kolegové:
Čestné členství SEM : MUDr. Jitka Částková, CSc.
prof. MUDr. Václav Hájek, CSc.
Medaile ČLS JEP : RNDr. Pavla Urbášková, CSc.
RNDr. Marie Brůčková, CSc.
Čestné členství ČLS: MUDr. Jan Augustin.
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5) Předsedkyni SEM přišla pozvánka na 55. Purkyňův den, který se koná na zámku
Libochovice. Na slavnostní akci bude udělena Cena J.E.Purkyně paní prof. Radaně Königové.
Na této slavnosti bude naši Společnost zastupovat doc. Jelínková, dr. Křížová má jednání na
MZ.
5) Různé:
doc. Jelínková informovala o zdařilé akci „Infekce v ortopedii a traumatologii“, která se
konala jako 17. pracovní setkání „Antibiotická politika“ na Soláni ve dnech 30.5. - 1.6.
Na akci měl přednášku i člen našeho výboru, prof. Jiří Beneš.
prof. Beneš informoval o 32. Výroční konferenci Evropské společnosti pro kostní a kloubní
infekce, EBJIS 2013, která se bude konat 12. - 14. září 2013 v Praze. Předsedou
organizačního výboru je prof. David Jahoda z 1. ortopedické kliniky UK. Podrobnosti jsou na
webových stránkách www.ebjis2013.org.
6) Dnešní seminář v LD: 13:30 Zoonózy
pořádá SEM; koor.: dr. Šatrán
7) Příští seminář v LD - říjen: 1.10.
Infekce u uživatelů drog
pořádají SEM a SIL; koor.: dr. Hobstová, dr. Trmal
8) Příští schůze výboru SEM se bude konat 3.9. 2013 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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