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

 
Zápis ze schůze výboru konané 6. 3. 2018 

 
Přítomni:  dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K. 

Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. J. Kynčl, V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková a nový člen 
výboru dr. K. Fabiánová;  

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  
Omluveni: prof. J. Beran, dr. B. Macková, dr. V. Jindrák 
Členky volební komise: dr. Z. Jágrová, dr. Z. Manďáková, paní M. Heroldová. 
 
 
1) Volby nového výboru SEM na období 2018 – 2021.  

• předsedkyně volební komise, dr. Z. Jágrová, informovala o výsledcích voleb členů SEM do 
nového výboru. Z dosavadního výboru odstoupil pro dlouhodobé působení v zahraničí prof. J. 
Beran.  Podle počtu hlasů získaných ve volbách se stali členy výboru (uvedeno podle počtu 
hlasů): MUDr. Pavla Křížová, CSc., RNDr. Petr Petráš, CSc., prof. MUDr. Petr Pazdiora, 
CSc., RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., MUDr. Martina Havlíčková, 
CSc., prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. Jitka Částková, CSc., RNDr. Vratislav Němeček, 
CSc., MUDr. Josef Trmal, Ph.D., MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., a členy revizní komise: 
MUDr. Jana Vlčková, Ph.D., MUDr. Barbora Macková a MUDr. Vlastimil Jindrák, Ph.D. 

• pod dohledem volební komise proběhla následně tajná volba do funkcí nového výboru SEM.  
o Do funkce předsedy nového výboru SEM byla zvolena MUDr. Pavla Křížová, CSc.  
o Do funkce místopředsedy výboru SEM byl zvolen MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 
o Do funkce vědeckého tajemníka výboru SEM byl zvolen RNDr. Petr Petráš, CSc. 
o Do funkce pokladníka byla zvolena MUDr. Jitka Částková, CSc.  
o Na funkci předsedy revizní komise byla vybrána (s největším počtem hlasů od členů 

SEM) MUDr. Jana Vlčková 
• V tajné volbě bylo potvrzeno čestné členství ve výboru doc. RNDr. Jarmile Jelínkové, CSc. 
• Zápis o průběhu voleb je uveden na webových stránkách SEM. 
• předsedkyně původního výboru SEM vyjádřila poděkování všem členům výboru za práci 

v období 2015 (březen)-2018 (únor) a zároveň popřála úspěch v práci novému výboru na 
období březen 2018 – únor 2021.  

• Vzhledem k odstoupení prof. J. Berana z členství výboru byla starost o web SEM předána dr. 
K. Fabiánové.   

 
2) Nové členství v SEM – o členství požádala: MUDr. Alžběta Studená (*1990) z Oddělení klinické 
mikrobiologie a ATB centra VFN v Praze. Výbor SEM schválil přihlášku jednomyslně.  
 
3) 28. Pečenkovy epidemiologické dny (12. – 14. 9. 2018, České Budějovice) organizuje MUDr. 
Jitka Luňáčková, ředitelka protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje v součinnosti s výborem 
SEM. Webové stránky, včetně on-line přihlášky jsou na adrese: http://pecenkovydny.cz/ .  Dr. Křížová 
pozve dr. Luňáčkovou na příští zasedání výboru SEM 3.4.2018.   
 
4) Výbor SIL ČLS JEP zaslal výboru SEM k připomínkám Doporučený postup profylaxe a léčby 
varicely těhotných a novorozenců. Prof. Pazdiora poslal členům výboru SEM své připomínky. 
Připomínky, které  zaslali následně ostatní členové výboru, předsedkyně dr. Křížová zpracovala a 
poslala za výbor SEM doc. Rozsypalovi z výboru SIL. Doc. Rozsypal všechny připomínky přijal a 
děkuje za ně. 
 
5) Dr. J. Veselá ze sekretariátu ČLS JEP požádala o revizi doporučených postupů OS na webu ČLS 
JEP. Členové výboru konstatovali, že ve spolupráci s autory dosavadních doporučených postupů za 
SEM (dr. Jindrák, dr. Bébrová) a dalšími odborníky budou tyto postupy revidovány. Dr. Fabiánová je 
poté umístí na web SEM a zařídí propojení s webem ČLS JEP. Na příští schůzi výboru budou 
diskutovány i návrhy dalších možných doporučených postupů.  
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6) Předsedkyně Společnosti dostala pozvání k účasti na Shromáždění představitelů ČLS JEP, které 
se bude konat 5.4.2018 v Lékařském domě. Jako host vystoupí ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. 
Adam Vojtěch.  Účastníci byli vyzvání, aby předem sdělili organizátorům témata, která by chtěli při 
diskuzi otevřít. Akce se účastní předsedkyně SEM a pošle na ČLS témata do diskuse. Členové výboru 
se shodli na třech tématech: vzdělávání v oboru epidemiologie a mikrobiologie, personální situace a 
odměňování pracovníků ve veřejném zdravotnictví.   
 
7) Předsedkyně SEM odeslala v součinnosti s výborem SLM na MZ návrh řešení situace spojené 
s ukončením dodávek oxacilinu v roce 2018. MZ má jiný návrh na řešení – členové výboru SEM 
byli s odpovědí MZ seznámeni. Další postup bude v koordinaci s výborem SLM a  Centrální 
koordinační skupinou Národního antibiotického programu.  
 
8) Prof. Pazdiora evokoval nedokončenou aktivitu výboru SEM: aktualizovat koncepci 
epidemiologie. Dr. Křížová pošle text koncepce členům výboru k ev. připomínkám, resp.  doplňkům.   
 
9) Evropská komise rozeslala dotazník k vakcinačnímu tématu („Public consultation on strenghted 
cooperation against vaccine preventable disease“).  Dr. Křížová vyplní ve stejném stylu, jako vyplnila 
pracovní skupina SZÚ pro očkování.     
 
10) Slovenská epidemiologická a vakcinologická společnost SLS pořádá IX. Slovenský 
vakcinologický kongres 26. – 28. 4. 2018 na Štrbském plese  2018. Prezidentkou kongresu je prof. 
Kryštůfková. Podrobnosti, včetně on-line přihlášky, jsou na webových stránkách:  
http://www.amedi.sk/podujatia/ix-slovensky-vakcinologicky-kongres-126/uvod.html 
 
10) Různé 
dr. Havlíčková – upozorňuje, že v grantové agentuře AZV byl změněn název panelu „9“ a vypadlo 
z něj označení „epidemiologie“. Výbor se bude této situaci dále věnovat. 
 
prof. Beneš  - upozornil na situaci s dodržováním vyhlášky č. 306/2012 Sb u povinné hospitalizace 
nemocných se spalničkami. Při rozsáhlejších výskytech není dostatečná kapacita infekčních lůžek. 
Výbor SEM bude konzultovat se Společností SIL a SLM a společně vydají stanovisko. 
        
11) Březnový seminář v Lékařském domě: 
6.3.2018         13:30 Aktuální otázky tuberkulózy  
   SIL, SEM; koord.: dr. I. Zemanová a dr. J. Svobodová.  
 
12) Dubnový seminář v Lékařském domě: 
3.4.2018         13:30 Parazitologie 

SEM, SIL; koord.: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal. 
 
13) Příští schůze výboru SEM se koná 3. 4. 2018 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.        MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM      předsedkyně SEM 


