ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 6. 6. 2017
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš, dr. M. Havlíčková,
dr. J. Kynčl, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. P. Pazdiora, prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. J. Vlčková.
1) Nové členky SEM – o členství v naší Společnosti požádaly: Ing. Petra Kottová (* 1979)
Synlab Praha, RNDr. Lenka Richterová (* 1984) OKM Nemocnice na Bulovce a Mgr. Lenka
Šmardová (* 1988) Synlab Znojmo.
Výbor SEM schválil přihlášky jednomyslně.
2) Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2017
bude organizovat SEM, termín 25.–27.10.2017 v Praze, web http://www.kmine2017.cz/ .
Aktualizace:
 Vzhledem k nízkému počtu předložených abstraktů byl prodloužen termín jejich
přijímání do 9.6.2017.
 Předsedové SEM, SIL a SLM byli o této skutečnosti informováni a byli požádáni, aby
tuto informaci urychleně předali svým členům. Další důležitá data jsou uvedena na
webových stránkách KMINE 2017.
3) Letošní Mezikrajský seminář epidemiologů, jehož je SEM pořadatelem, organizovaný
MUDr. O. Hégrovou z KHS Pardubického kraje ve spolupráci s ÚZIS MZ ČR se konal
v Pardubicích 16.–18. 5. Z výboru SEM se zúčastnili dr. J. Kynčl, dr. B. Macková a dr. J.
Trmal, který přednesl při slavnostním zahájení semináře zdravici za SEM. Výbor vyjadřuje
pochvalu za vzornou organizaci této tradiční odborné akce.
4) Dr. Křížová informovala o druhém letošním čísle elektronického bulletinu Newsletter
ČLS JEP. Nejvýznamnější letošní událostí bude slavnostní 28. kongres ČLS JEP
k připomenutí 230. výročí Jana Evangelisty Purkyně. Slavnostní část proběhne 7. prosince
2017 v Senátu Parlamentu ČR, 8. prosince bude kongres pokračovat v Lékařském domě.
5) Na zámku v Libochovicích se 23.5. uskutečnil 59. Purkyňův den. Nejvyšší vyznamenání
České lékařské společnostil, cenu J. E. Purkyně, která se při této příležitosti slavnostně
předává, obdržel prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., FCMA. Pan profesor je
zakladatelem a prvním děkanem Farmaceutické fakulty UK a zakladatelem oboru klinická
farmacie v celoevropském kontextu. Za výbor SEM se slavnostního programu zúčastnily dr.
P. Křížová a dr. J. Jelínková.
6) Na únorové schůzi výboru SEM bylo schváleno ocenění „Čestná medaile ČLS JEP“ doc.
Straussovi. Doc Strauss se bohužel předání nedožil, zemřel necelé dva měsíce po svých 100.
narozeninách. Zástupci výboru SEM: dr. P. Křížová, dr. B. Macková a dr. V. Němeček
předají toto ocenění in memoriam 14.6. dcerám doc. Strausse v CEM-SZÚ.
7) Odbor vědy a lékařských povolání Ministerstva zdravotnictví zaslal předsedkyni
Společnosti dr. Křížové na vědomí návrh Vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání
lékařů a zubních lékařů. Podoba vyhlášky vzešla z vnitřního připomínkového řízení.
Připomínky SEM nebyly akceptovány – i nadále tedy chybí ve vzdělávacím systému obor
epidemiologie. Následně proběhne „vnější“ připomínkové řízení, ve kterém bude možno opět
uplatnit podněty k návrhu této důležité vyhlášky.
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8) Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP vyhlašuje pro členy SEM
soutěž o Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech v roce 2016.
Podmínky soutěže jsou stejné, jako v předcházejících letech. Oznámení s podmínkami
soutěže bude vyvěšeno na webu SEM, zajistí prof. Beran. Členové SEM jsou tímto vyzváni k
podání návrhů na udělení Ceny na e-mailovou adresu sem@szu.cz nejpozději do 31. srpna.
Na schůzi výboru dne 5. 9. 2017 bude jmenována hodnotící komise výboru SEM, která
následně vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na konferenci KMINE
2017, která se bude konat 25. – 27. října v Praze. Zápis z jednání hodnotící komise bude
uveřejněn na webových stranách SEM.
9) Různé:
 dr. Petráš informoval o identifikaci původce pravé cholery, kmene Vibrio cholerae
O1 v NRL pro E. coli a shigely v CEM. Jde o importované onemocnění z ostrova
Zanzibar. Případ byl nahlášen Ministerstvu zdravotnictví, které jej oznámilo do
systému EWRS a ECDC.
 dr. Křížová předala členům výboru SEM výtisky knihy dr. Zikmunda – „Mé
svědectví o vyhlazení pravých neštovic“, které nám dr. Zikmund daroval. Členové
výboru SEM knihu s díky přijali.
10) Červnový seminář v Lékařském domě:
6. 6. 2017; 13:30
Lymeská borrelióza
SIL, SEM; koord.: doc. L. Krbková, doc. D. Pícha, dr. K. Kybicová
11) Upozornění:
Zářijový plánovaný seminář v Lékařském domě (5.9. ve 13:30) se z důvodů nedokončené
rekonstrukce Lékařského domu nebude konat.
Plánované téma:
Aktuality v infektologii
SIL; koord. doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek
12) 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
13) Příští schůze výboru SEM se koná 5.9. 2017 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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