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

 
Zápis ze schůze výboru konané 7.2.2012  v SZÚ 

 
Přítomni: dr. Křížová, doc. Pazdiora, dr. Petráš, dr. Fajfrlík, doc. Jelínková, dr. Němeček,   
dr. Trmal, dr.Vlčková; 
Omluveni: prof. Beneš, prof. Beran, dr. Částková, dr. Havlíčková, dr. Kynčl, prof. Votava; 
Hosté:   RNDr. Věra Tolarová 
 MUDr. Jana Prattingerová 
 
Schůzi výboru SEM zahájila předsedkyně dr. Křížová, popřála všem přítomným úspěšný rok 
2012 a informovala, že člen výboru, primář doc MUDr. Jiří Beneš, byl jmenován 1. února 
profesorem. Výbor blahopřeje ! 
 
1) Dr. Tolarová, členka oborové komise ČIA pro akreditace zdravotnických laboratoří 
informovala o otázkách ČIA k výboru SEM. Bylo dohodnuto, že stanovisko vypracují 
jménem výboru SEM dr.Křížová, dr. Fajfrlík a dr. Macková, po konzultaci s výborem SLM. 
Dr. Barbora Macková byla navržena výborem SEM do oborové komise ČIA za dr. Tolarovou, 
které mandát končí ještě v letošním roce. Předsedkyně SEM osloví v této záležitosti ČIA.                  
 
2) Dr. Prattingerová, hlavní organizátor 25. Pečenkových epidemiologických dnů, 
informovala o vývoji příprav této hlavní letošní akce naší Společnosti. Bylo nutné provést 
upřesňující změny ve  smlouvě o pořádání 25. Pečenkových epidemiologických dnů mezi 
ČLS JEP a KHS Libereckého kraje. Smlouva je již podepsána. Záštitu nad konferencí 
převzali hlavní hygienik ČR dr. Vít, dr. Šteflová za regionální kancelář WHO v ČR a hejtman 
Libereckého kraje Mgr. S. Eichler.  
Dr. Prattingerová navrhla témata odborného programu a předala je výboru SEM 
k připomínkám. Definitivní témata budou určena na březnové schůzi výboru SEM.  Zvací 
dopisy pro čestné hosty připraví dr. Prattingerová ve spolupráci s dr. Křížovou.         
 
3)  O přijetí za člena Společnosti požádala MUDr. Hana Tkadlecová z KHS Zlínského kraje. 
Přihláška byla schválena jednomyslně. 
  
4) Pokračování KMIN – schůze „tripartity“ proběhla  12.12. v SZÚ. Za SEM se zúčastnila dr. 
Křížová a doc. Pazdiora, za SLM dr. Scharfen a prof. Kolář, za SIL doc. Staňková a doc. 
Marešová. Vzájemným jednáním bylo dosaženo dohody o pokračování společných 
celostátních kongresů v roce 2013, jehož organizace se ujala SLM, jmenovitě prof. Kolář. 
Budoucí kongresy zohlední ve svém názvu i zastoupení epidemiologie a budou se dále konat 
jako Kongres mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, ve zkratce KMINE. Jednání 
o dalším pokračování proběhnou po volbách do nového výboru SIL. Podrobnosti z jednání 
„tripartity“ jsou v zápisu, který je umístěn na webových stránkách SEM:   http://www.sem-
cls.cz/aktualne/kmine-159. 
 
5)  Na letošní ECCMID  nepožádal SEM o zaplacení konferenčního poplatku žádný mladý 
člen SEM jakožto první autor přijatého abstraktu.  
 
6)  O zaplacení konferenčního poplatku na konferenci VTEC 2012 v Amsterdamu požádala 
členka Společnosti ing. Monika Marejková, vedoucí NRL pro E. coli a shigely SZÚ, které byl 
přijat poster. Výbor jednomyslně souhlasí. Dr. Částková zjistí, zda jí může být částka 
proplacena, i když se jedná o již zaplacený poplatek.   
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7)   Předsedkyně informovala o přípravě dalších dopisů SEM ohledně platových poměrů 
lékařů v jiných zdravotnických zařízeních, než jsou nemocnice. Rozeslala k připomínkám 
text vypracovaný doc. Pazdiorou a dr. Kynčlem. Celkem souhlasilo 50 % členů výboru. Na 
schůzi byl ještě diskutován finální text dopisů a adresáti. Předsedkyně SEM odešle dopisy.       
  
8)  Předsedkyně se podle plánu účastnila mimořádného Sjezdu delegátů ČLS JEP, který se  
konal 7.12.2012 v Praze. Hlavním bodem programu byla diskuse ohledně Stanov ČLS. 
Řešeny byly i evidenční karty všech členů ČLS JEP.  
 
9) Předsedkyně informovala o změnách v nakladateli časopisů ČLS a tedy i našeho   EMI. 
V konkurzním řízení byla vybrána společnost „Mladá fronta“. Dr. Křížová navštíví ředitelku 
sekretariátu ČLS JEP k vyjasnění podrobnosti. 
 
10)  Z MZ opět přišel požadavek k vypracování koncepce EPIDEMIOLOGIE. Členové 
výboru SEM v loňském roce několikrát na tomto materiálu pracovali, koncepce je 
vypracovaná a je umístěna na webu SEM. Dr. Křížová domluví další postup. 
 
11)  Ve dnech 17. - 18. února se v kongresovém centru nemocnice Homolka koná  výroční 
zasedání SLM. Dr. Křížová informovala, že ji SLM vyzvala k prezentaci přednášky 
„Mikrobiologické laboratoře v programech surveillance“.  
 
12)  Prof. Ahrenberger, člen předsednictva ČLS připravil plán mediálních aktivit  ČLS, 
který by měl zajistit představení jednotlivých Společností na stránkách Zdravotnických novin. 
Byl vznesen požadavek, aby za SEM byla  pověřena odpovědná osoba  (tiskový mluvčí).  
 
13) Dr. Macková, manažer jakosti Akreditačního pracoviště Laboratoře CEM, požádala výbor 
SEM o navržení pracoviště, které by zajistilo vzorky EHK pro mykologii. Výborem byl 
navržen dr. Mencl z Pardubic.     
 
14) Dnešní  seminář v LD: 7.2., v 13:30, téma „Herpetické viry“ 
       SEM + SIL; koordinují : dr. Štěpánová, prof. Holub. 
       Certfikáty zajišťuje paní Heroldová. 
 
15) Příští seminář v LD: 6. 3. v 13:30, téma „Neuroinfekce dětského věku“  
       SIL; koordinují: doc. Pícha, dr. Krbková. 
       Certifikáty zajišťuje SIL. 
     
16) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 6.3.2012  v 10.30.  
 
 
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
 


