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

 
Zápis ze schůze výboru konané 5. 9. 2017 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, prof. J. Beran, 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: dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, B. Macková, ; 
Host: dr. J. Luňáčková 
 
1) 28. Pečenkovy epidemiologické dny (12. – 14. 9. 2018, České Budějovice) bude 
organizovat MUDr. Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru KHS jihočeského 
kraje.  Dr. Luňáčková informovala členy výboru SEM o přípravě konference a diskutovala 
plánovaná témata. Na říjnové schůzi výboru SEM budou navrhovaná témata definitivně 
schválena a poté budou otevřeny webové stránky konference.  
 
2) Nové členství v SEM – o členství v SEM požádaly: MUDr. Michaela Špačková, nar. 1981, 
ze SZÚ Praha; Ing. Kateřina Štillerová, PhD., nar. 1976  z OKMI KN Liberec; MUDr. 
Monika Hausenblasová, nar. 1972  z KHS libereckého kraje). Výbor SEM schválil přihlášky 
jednomyslně.  
 
3) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017 
organizuje SEM, termín 25.–27.10.2017 v Praze, web  http://www.kmine2017.cz/ . 
Aktualizace: 

 Byla podepsána smlouva mezi Guarantem a ČLS JEP (SEM). 
 Vědecký výbor KMINE 2017 odsouhlasil rámcový program a poskytl podklady 

k přípravě detailního vědeckého programu. 
 Aktuální počet přihlášených je 248. 
 Výbor SEM odsouhlasil dedikaci KMINE 2017 prof. Karlu Raškovi u příležitosti 30 

let od jeho úmrtí. V úvodu KMINE bude zařazena krátká přednáška doc. Jelínkové o 
prof. Raškovi. 

 Předsedkyně SEM pozve předsedu ČLS JEP prof. Svačinu na zahájení KMINE 2017 
k předání ocenění ČLS JEP navrhovaným členům SEM ČLS JEP. 

 
4) Dr. Křížová informovala o nejvýznamnější letošní události ČLS JEP: slavnostní 28. 
kongres ČLS JEP k připomenutí 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Slavnostní 
část proběhne 7. prosince 2017 v Senátu Parlamentu ČR, 8. prosince bude kongres pokračovat 
v Lékařském domě. SEM deleguje dr. Křížovou k účasti, registrační poplatek bude uhrazen 
z rozpočtu SEM.  
 
5) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlásil pro členy SEM 
soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2016. Výzva 
k předložení návrhů na udělení Ceny byla zároveň s podmínkami soutěže uveřejněna na 
webových stránkách SEM. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 8 publikací. Na dnešní schůzi 
výboru SEM byla jmenována hodnotící komise, která se sejde po schůzi a vybere vítěznou 
publikaci tajným dvoukolovým hlasováním. Diplom bude autorům předán na konferenci 
KMINE 2017, která se bude konat 25. – 27. října v Praze. 
 
6) Výbor SEM diskutoval plán celostátních konferencí na rok 2018, který bude finalizován 
na říjnové schůzi.  
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7) Výbor SEM diskutoval plán seminářů v Lékařském domě na rok 2018, který bude dále 
diskutován na říjnové schůzi a poté předložen výboru SIL k doplnění témat jejich seminářů.   
 
8) Dr. Křížová obdržela z ČLS JEP výkaz hospodaření SEM za rok 2016 a informovala o 
něm členy výboru SEM.  
 
9) Na MZ ČR byl poslán v březnu 2017 podnět SEM na zvýšení platů lékařů 
v nelůžkových zdravotnických zařízeních. Tento podnět zůstal bez odpovědi. Výbor SEM 
se zajímá o postoj MZ ČR k této záležitosti.  
 
10) Výbor SEM obdržel z MZ, resp. ČLS JEP během léta legislativní  materiály: 

 Pro informaci  - nové znění návrhu vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání 
lékařů a zubních lékařů a o změně související vyhlášky č. 185/2009 Sb. 

 K připomínkám – návrh novely č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu 
povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů. Výbor SEM nemá připomínky. 

 
11) Různé: 

 dr. Křížová předala členům výboru SEM výtisky knihy dr. Zikmunda – „Mé 
svědectví o vyhlazení pravých neštovic“, které nám dr. Zikmund daroval.  

 
12) Upozornění: 
Zářijový plánovaný seminář v Lékařském domě (5.9. ve 13:30) se z důvodů nedokončené 
rekonstrukce Lékařského domu nekoná. 
Plánované téma:  Aktuality v infektologii 
   SIL; koord. doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek 
 
13) Říjnový seminář v Lékařském domě:  
3.10. 2017;   13:30 Očkování 

SEM, SIL; koord.: dr. J. Částková, prof. J. Beran, dr. Z. Blechová,  
dr. P. Kosina 

 
14) Příští schůze výboru SEM se koná 3.10. 2017 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
 
 
            MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
        předsedkyně SEM  
 


