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

 
Zápis ze schůze výboru konané 6. 11. 2012  v SZÚ 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš, doc. J. Jelínková,    
dr. J. Kynčl, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;   
Omluveni: doc. P. Pazdiora, prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková,                      
dr. V. Němeček, prof. M. Votava.   
   
 
1.  25. Pečenkovy epidemiologické dny 2012 
Dr. Křížová se ještě vrátila k průběhu hlavní letošní akce naší Společnosti, 25. Pečenkových 
epidemiologických dnů, které proběhly 18. až 20. září v Harrachově. Výbor konstatoval, že si 
váží podpory a osobní přítomnosti v té době ředitele KHS Libereckého kraje, MUDr. 
Vladimíra Valenty, Ph.D., který se mezitím stal novým hlavním hygienikem. Členové výboru 
doporučili předsedkyni, aby pozvala hlavního hygienika na některou schůzi výboru, kde by 
kromě dalšího, mohla být představena Koncepce epidemiologie, kterou SEM aktualizovala na 
začátku tohoto roku. 
Předsedkyně SEM zaslala písemné poděkování vedoucí protiepidemického odboru KHS 
Libereckého kraje dr. Janě Prattingerové i celému jejímu týmu za perfektní zvládnutí 
konference.    
Pořadatelská firma c.Wave 25. PED připravila na webových stránkách prezentaci 
jednotlivých autorů, kteří dali souhlas s uveřejněním své přednášky. Dále jsou dostupné 
dokumentární fotografie z akce. Webová adresa je  http://www.pecenkovydny.cz/25-pec-
dny.php, stránky jsou přístupné po uvedení hesla, které bylo účastníkům akce zasláno.     
Informaci o průběhu konference, kterou sepsaly kolegyně dr. Kateřina Fabiánová a dr. 
Barbora Macková, byla publikována ve Zprávách CEM a bude otištěna i v 4/2012 čísle EMI.  
 
2) Plán celostátních akcí 2013  - byl upřesněn, dr. Petráš zajistí zaslání sekretariátu ČLS, do 
redakcí EMI, KMIL, Bulletinu ČSSM a bude publikován i ve Zprávách CEM.    
   
3) Plán seminářů v Lékařském domě 2013 - byl zkompletován ve spolupráci s předsedkyní 
SIL doc. M. Staňkovou, dr. Křížová zajistí zaslání sekretariátu ČLS, do redakcí EMI, KMIL, 
Bulletinu ČSSM, Zpráv CEM a na další příslušná místa. 
Sekretářka SEM zajistí rezervaci místnosti v LD.      
 
4) 23rd ECCMID kongres se bude konat 27.- 30. dubna 2013 v Berlíně. Časový limit pro 
zaslání abstraktů je 28. listopad 2012, deadline pro včasnou registraci je 9. leden 2013. 
Webové stránky konference jsou na adrese http://www.congrex.ch/eccmid2013.html 
SEM uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší Společnosti – kteří budou 
prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno včas požádat předsedkyni SEM a 
přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID a přijatý abstrakt.  
 
5) Výbor se shodl v doporučení, aby dr. Křížová poslala předsedovi SLM, dr. Scharfenovi 
žádost, aby dr. Eva Žampachová, která je společným zástupcem obou mikrobiologických 
Společností SLM i SEM v Radě pro akreditaci klinických laborato ří ČLS JEP (RAKL), 
deklarovala tuto skutečnost na schůzích RAKL, aby v písemných dokumentech bylo jasně 
vyjádřeno zastoupení SEM. 
 
6) Ing. Petra Živcová, vedoucí oddělení projektového řízení odboru evropských fondů MZ 
ČR, požádala výbor SEM o nominaci zástupců na jednání Hodnotící a Výběrové komise 
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na  projekty, které se ucházejí dotaci z fondů EU, z Integrovaného operačního programu 
(IOP), oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Za výbor SEM byli 
nominováni: doc. Jarmila Jelínková, dr. Karel Fajfrlík a dr. Jana Vlčková. 
 
7) Organizátoři akce „Lukešův den“ , který pořádá 8.11. Regionální pobočka ČSSM v Brně, 
požádali výbor o garanci SEM. Výbor žádost projednal a souhlasí s garancí. 
 
8) Doc. Filip Růžička, člen výboru ČSSM a hlavní organizátor 26. kongresu ČSSM, který se 
bude konat 19. – 22. 6. 2013 v Brně, požádal SEM o spoluorganizátorství a pozval zástupce 
SEM do vědeckého výboru kongresu. Výbor SEM souhlasí a do vědeckého výboru kongresu 
nominuje dr. Pavlu Křížovou a dr. Petra Petráše.                   
 
9) Dr. Dittmar Chmelař, vedoucí Referenční laboratoře pro anaerobní bakterie na LF 
Ostravské univerzity, požádal SEM o garanci na seminář o laboratorní diagnostice 
anaerobních bakterií, který se bude konat v r. 2013. Výbor souhlasí za podmínek, že 
organizátoři dodrží předpisy ČLS JEP.           
 
 
Dnešní seminář v LD:   
6.11. na téma „Respirační virové infekce“ organizují SEM a SIL, koordinují dr. Havlíčková a 
doc. Marešová.   
 
Příští schůze výboru SEM se bude konat 4. 12. 2012  v 10:30 v SZÚ.  
 
Prosincový seminář v LD, 4.12., 13:30, na téma „Aktuality v mikrobiologii“ organizuje 
ČSSM, koordinátor doc. Filip Růžička.    
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
    


