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

 
Zápis ze schůze výboru konané 4. 9. 2012  v SZÚ 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík, 
doc. J. Jelínková, dr. J. Kynčl, doc. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;   
Omluveni: prof. J. Beran, dr. M. Havlíčková, dr. V. Němeček, prof. M. Votava. 
   
1. Nový člen SEM: o členství do naší Společnosti požádal Mgr. Jan Tkadlec (* 1986) 
z Mikrobiologického ústavu FN Motol v Praze. Výbor schválil přihlášku jednomyslně.  
 
2. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 
Je připraven kompletní program letošní hlavní akce SEM. Z důvodu velkého počtu přihlášek 
byly do programu zařazeny (letos poprvé) dvakrát dvě paralelní sekce a řada přihlášek byla 
přesunuta do posterové sekce. Moderátoři jednotlivých sekcí budou upozorněni na důsledné 
dodržování časového plánu. Informaci o průběhu konference připraví dr. Kateřina Fabiánová 
a dr. Barbora Macková. Informace bude publikována v EMI a ve Zprávách CEM.   
V průběhu Pečenkových epidemiologických dnů budou předána tato letošní ocenění SEM: 
Diplom Čestného členství SEM ČLS JEP: MUDr. Josef Trmal, Ph.D. 
Medaile ČLS JEP: RNDr. Petr Petráš, CSc.  
Na konferenci bude rovněž předána Cena prof. K. Rašky - viz bod 3. 
Členové výboru mají vložné i ubytování na konferenci hrazené. 
 
3. Udělení Ceny prof. K. Rašky  
Na webu SEM bylo vyvěšeno oznámení o soutěži o Cenu prof. K. Rašky za publikace 
členů SEM v odborných časopisech v roce 2011. Do konce srpna, kdy byla uzávěrka 
přihlášek, bylo předloženo 6 návrhů. Po dnešní schůzi výboru se sejde hodnotící komise, která 
vybere vítěznou publikaci. Cena bude autorům předána na hlavní letošní akci SEM, 25. 
Pečenkových epidemiologických dnech v Harrachově.  Zápis z jednání hodnotící komise, 
která se sejde bezprostředně po skončení dnešní schůze výboru, bude uveřejněn na webových 
stranách SEM. 
 
4. KMINE 2013 
Na základě konsensu tří Společností ČLS: SEM, SLM a SIL bude v Olomouci, ve dnech 17. - 
19. 10. 2013 probíhat společná akce: Kongres mikrobiologie, infekčního lékařství a 
epidemiologie, KMINE 2013. Hlavním organizátorem bude prof. Milan Kolář z LF UP.  
 
5. Kultivace zdravotních výkonů – pojišťovna 
Pracovní skupina pod vedením doc. Pavla Čermáka ukončila objemnou práci na materiálu pro 
jednání MZ a pojišťoven. Celkem byl u 16 položek změněn obsah a 10 položek bylo zařazeno 
nově. Materiál byl podepsán a předán Ministerstvu zdravotnictví. Předsedkyně SEM vyslovila 
velký dík doc. Pavlu Čermákovi a členům SEM, kteří se na práci podíleli: dr. Vratislavu 
Němečkovi, dr. Karlu Fajfrlíkovi a dr. Haně Zákoucké.         
 
6. EMI – vydavatel MF 
Většinu časopisů odborných Společností ČLS, včetně EMI, bude vydávat vydavatelství Mladá 
fronta, a.s., resp. její divize Medical Services. Pro EMI to platí od 4. čísla letošního 61. 
ročníku. Předsedkyně Společnosti se zúčastnila schůze šéfredaktorů dne 20.6., kde jednala 
s ředitelem divize MUDr. Martinem Hofmanem. Jsou připraveny „velká“ smlouva mezi MF a 
sekretariátem ČLS a „malá“ smlouva mezi MF redakční radou EMI, resp. výborem SEM. Ta 
bude ještě členům výboru  předložena k e-mailové diskuzi.              
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Dr. K řížová upozorňuje na trvalý nedostatek rukopisů pro EMI ! 
 
7. Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy,  
který vypracoval kolektiv autorů J. Beneš, P. Husa, O. Nyč, byl předložen členům výboru 
SEM. Po mailové diskuzi byly připomínky zaslány autorům, kteří je zapracovali do 
definitivního znění. Výbor schvaluje tento materiál a doporučuje jeho zveřejnění též na 
stránkách SEM-ČLS.  
     
Různé 
Zemřely dvě výrazné osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj oboru mikrobiologie a 
epidemiologie v České republice: MUDr. Jindřiška Galiová (1913 - 2012), dlouholetá 
pracovnice SZÚ v problematice BCG vakciny a doc. Milada Závadová, CSc. (1919 - 2012) 
primářka mikrobiologického oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a vedoucí NRL pro 
sporulující anaeroby. Nekrology budou uveřejněny v EMI a ve Zprávách CEM.   
      
Příští seminář v LD:   
2. října na téma „Očkování“. Koordinují ho dr. J. Částková, dr. J. Trmal a prof. J. Beran. 
  
Příští schůze výboru SEM se bude konat 2. 10. 2012  v 10:30 v SZÚ. 
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
    


