ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 7. 10. 2014
Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,
doc. J. Jelínková, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J.Trmal, dr. J. Kynčl, dr. J. Vlčková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková.
1) Výroční konference Evropské společnosti klinické virologie ESCV, 28.9. – 1.10. 2014 v
Praze znamenala velký úspěch. Konference se aktivně účastnila řada členů výboru SEM (dr.
Němeček byl vice-prezidentem) i řada členů SEM. Dr. Křížová vyjadřuje všem poděkování.
Členové výboru se jednomyslně shodli na velmi pozitivním hodnocení tohoto mezinárodního
kongresu a pověřili předsedkyni k vyjádření poděkování prezidentce konference, primářce dr
Vlastě Štěpánové.
2) Společnost prevence nozokomiálních nákaz (SPNN) organizuje v Praze ve dnech 15. –
18.10. 2014 XV. Světový kongres World Forum for the Hospital Sterile Supply.
Prezidentem kongresu je předseda SPNN, doc. Rastislav Maďar. Pro členy SEM byl stanoven
registrační poplatek 75 EUR. Podrobnosti, včetně registrace, jsou na webových stránkách
kongresu: www.wfhssprague2014.com
3) Příští ECCMID se koná 25. – 28. dubna 2015 v Kodani. Časový limit pro zaslání
abstraktů je 30.10.2014. Podrobné informace jsou na webových stránkách kongresu:
www.eccmid.org . SEM zpětně uhradí registrační poplatek kolegům do 35 let – členům naší
Společnosti – kteří budou prvním autorem přijatého abstraktu. O tuto platbu je nutno požádat
předsedkyni SEM a přiložit vyplněnou přihlášku na ECCMID, abstrakt a potvrzení o jeho
přijetí, doklad o úhradě registračního poplatku.
4) Letošní hlavní akce naší Společnosti, 26. Pečenkovy epidemiologické dny, které se
konaly v Luhačovicích 16. – 18.9., byly úspěšné a účastníci konference je kladně hodnotili.
Celkem bylo registrováno 243 účastníků, bylo prezentováno 55 přednášek a vystaveno 23
posterů. Výbor vyjadřuje díky předsedkyni organizačního výboru, dr. Haně Tkadlecové a
celému týmu za perfektní přípravu odborného programu i doprovodných akcí. Předsedkyně
pošle jménem výboru SEM děkovný dopis, informace o této akci bude publikována ve
Zprávách CEM a v časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.
5) V roce 2015 se bude konat 5. Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a
epidemiologie, KMINE. Hlavním organizátorem bude SIL, prezidentem kongresu bude doc.
Stanislav Plíšek, přednosta infekční kliniky FN v Hradci Králové. Podrobnosti, včetně on-line
přihlášky, jsou na webových stránkách kongresu:
www.congressprague.cz/kongresy/kmine2015.html
6) V roce 2016 se budou konat 27. Pečenkovy epidemiologické dny. O jejich pořadatelství
se přihlásili dva členové výboru SEM, prof. P. Pazdiora a dr. J. Vlčková, kteří oba přednesli
svou představu o této akci. Členové výboru rozhodli tajným hlasováním o tom, že 27.
Pečenkovy epidemiologické dny se budou konat v Olomouckém kraji a organizací byla
pověřena dr. Vlčková. Na příštím jednání výboru dr. Vlčková předloží návrhy místa konání
výboru SEM ke schválení.
7) Cena prof. K. Rašky za publikaci v odborných časopisech v roce 2013. Hodnotící
komise se sešla po minulé schůzi výboru, 2.9. Z 19 publikací, které byly za rok 2013 na Cenu
prof. Rašky navrženy, rozhodli členové komise ve dvoukolovém tajném hlasování, že tuto
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cenu za rok 2013 získá autorský kolektiv R. Tachezy, J. Šmahelová, J. Kašpírková, M.
Saláková za publikaci „Human papillomavirus type-specific prevalence in the cervical
cancer screening population of Czech women“, která byla otištěna v časopise PLoS ONE.
Zápis z jednání komise byl umístěn na webové stránky SEM, diplom Ceny prof. Rašky byl
předán zástupkyni autorského týmu dr. Salákové na PED v Luhačovicích.
8) Plán odborných akcí na rok 2015 – celostátní odborné akce :
 Mezioborový seminář Třeboň 2015: 12. – 14. ledna 2015; hlavní organizátor - dr.
Václav Chmelík.
 Pracovní setkání sekce lékařské parazitologie; Velké Karlovice; květen 2015; hlavní
organizátor - dr. Karel Fajfrlík.
 Mezikrajský seminář epidemiologů 2015; Černý důl, Krkonoše ; 20. – 22. května
2015; hlavní organizátor – dr. Eva Beranová.
 XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno: 4–5. 6.2015; hlavní organizátor
– Mgr. Martina Mahelová.
 Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE, 5.ročník),
Špindlerův Mlýn; 23.-25.9. 2015; prezidentem kongresu je doc. Stanislav Plíšek.
9) Plán odborných akcí na rok 2015 – úterní semináře v Lékařském domě. Členové
výboru SEM podrobně diskutovali jednotlivé návrhy i možné koordinátory. Po domluvě se
spolupořádající Společností infekčního lékařství bude definitivní návrh schválen na
listopadové schůzi výboru SEM.
10) Pozvání Hlavního hygienika ČR MUDr. V. Valenty, Ph.D. na letošní jednání výboru
SEM předsedkyně SEM učinila po červnové schůzi e-mailem a následně i osobně. Hlavní
hygienik účast přislíbil. Jako vhodný termín připadá v úvahu prosincová schůze, tj. 2.12. tr.
Členové výboru pošlou do 31.10. předsedkyni SEM náměty k projednání s hlavním
hygienikem.
11) Ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví MZ a zástupkyně Hlavního hygienika, MUDr.
J.Rážová, Ph.D., poslala naší Společnosti žádost o podrobné vyjádření k mimosoudní výzvě
Advokátní kanceláře David Zahumenský, která se týká očkování dětí. Dr. Křížová již
poslala materiál k této záležitosti e-mailem všem členům výboru, s žádostí o zaslání podkladů
do 14.10. Dr. Křížová připraví z podkladů materiál, který zašle dr. Rážové na MZ
v požadovaném termínu 20.10. 2014.
12) Ředitelka odboru dohledu nad zdravotními pojišťovnami MZ, ing. H. Rögnerová, zaslala
dr. Křížové žádost o připomínky k novele vyhlášky č. 134 – seznam výkonů pro
pojišťovnu. Bohužel, vzhledem velmi krátkému termín na tak důležitou vyhlášku, výbor
SEM je bez připomínek. Výbor SEM se připojuje k vyjádření dr. J. Scharfena, které zaslal
v této záležitosti jménem Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP. Připomínky se
týkají zavedení nových položek do sazebníku výkonů, které reflektují vývoj oboru
v posledních letech a hrají nezastupitelnou roli v časné a specifické diagnostice závažných
infekcí.
13) Dr. Křížová dále informovala o iniciativě Asociace inovativního farmaceutického
průmyslu (AIFP), nazvané „Transparentní spolupráce“. Tato iniciativa by měla ovlivnit
některé aspekty spolupráce mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem v Evropě. AIFP pořádá
k této problematice dva semináře, 17.9. v Praze a 23.9. v Brně. Podrobnosti jsou na webových
stránkách www.aifp.cz a www.transparentnispoluprace.cz .
V této souvislosti vydalo Předsednictvo ČLS JEP doporučení, jak by mělo znít vyjádření
autora (autorů) článků, publikovaných v odborných časopisech: každý článek by měl být
doprovázen čestným prohlášením autora, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či
2

nepřímo) firemními zájmy. Předsednictvo ČLS JEP poskytlo návrh znění tohoto
doporučeného textu.
16) Volby nového předsednictva ČLS JEP a revizní komise ČLS JEP se uskuteční na
sjezdu delegátů dne 28.1.2015 v posluchárně Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6. Sjezdu
delegátů se zúčastní předsedkyně SEM, dr. Křížová. Do konce října budou na předsednictvo
ČLS JEP poslány potřebné podklady k účasti na sjezdu delegátů.
17) Volby nového výboru a revizní komise (RK) SEM na čtyřleté období: 2015 – 2018.
Výbor SEM se dohodl, že volby proběhnou korespondenční formou a budou dvoukolové.
Volby bude řídit tříčlenná volební komise (její členové nesmí dle stanov ČLS JEP kandidovat
do výboru SEM či RK SEM). Do volební komise bylo navrženo několik kandidátů, členů
SEM. Předsedkyně osloví tyto kandidáty, zda budou s funkcí ve volební komisi souhlasit. Na
listopadové schůzi výboru SEM budou členové volební komise předloženi výboru SEM ke
schválení. Volby do výboru SEM budou zahájeny v polovině listopadu 2014.
Všichni přítomní stávající členové výboru SEM vyjádřili souhlas se svou kandidaturou do
výboru pro příští volební období.
18) Různé:
dr. Křížová - Slavnostní předání cen ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci 2013 se uskuteční
v Rytířské síni Valdštejnského paláce v Senátu 5.11. 2014 v 16.00.
dr. Macková – RAKL - byla projednávána problematika sdílených kódů, které za
mikrobiologii byly zkontrolovány. V souvislosti s novým vedením ÚZIS mají jednotlivé
odbornosti vstupovat do jednání s ředitelem ÚZIS individálně, tak aby ošetřily problematiku
svých odborností. RAKL doporučuje zamyslet se nad požadavky personálních minim pro
jednotlivé odbornosti (Vyhl. 99/2012 Sb.) a případně formulovat požadavky oboru na
personální zajištění na pracovištích.
dr. Macková – OK ČIA - Odborná společnost dostala k nahlédnutí seznam posuzovatelů ČIA
pro obor mikrobiologie, prosím členy výboru o návrhy nových posuzovatelů nebo změny
stávajících do příštího jednání výboru, kde bychom projednali jejich navržení . Stejný
požadavek je paralelně projednáván výborem SLM.
19) Dnešní říjnový seminář v LD: 7.10. 13:30, téma: Cystická fibróza
SIL ; koordinují: dr. Holčíková, dr. Homola, doc. Dřevínek
20) Příští listopadový seminář v LD: 4.11. 13:30, téma: Infekce vyvolané
multirezistentními Gramnegativními bakteriemi
SIL, SEM; koordinují: prof. Beneš, doc. Dostál, dr. Nyč
21) Příští schůze výboru SEM se bude konat 4.11. v 10:30 v SZÚ. Schůzi bude řídit dr.
Petráš, vzhledem k zahraniční služební cestě dr. Křížové a prof. Pazdiory.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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