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

Zápis ze schůze výboru konané 7. 4. 2015

Přítomni: dr. P. Křížová, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková,
dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. J.Trmal;

Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. J. Kynčl, dr. M. Havlíčková, dr. J. Vlčková.

1) Noví členové SEM – o členství do naší Společnosti požádaly: MUDr. Martina
Kundschofská (* 1979) z nemocnice Prostějov, Mgr. Helena Klepetková (* 1985) ze SZÚ a
Mgr. Jitka Bobčíková (* 1981) z nemocnice v Uherském Hradišti. Výbor schválil jejich
přihlášky jednomyslně.

2) Dr. J. Veselá ze sekretariátu ČLS JEP zaslala předsedkyni SEM a předsedkyni RK SEM dr.
B. Mackové dva výtisky Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu ČLS JEP, se zněním
přijatým na Sjezdu delegátů 28.1.2015.

3) Předseda ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpán Svačina,DrSc. informoval předsedkyni SEM o
založení nové Pracovní skupiny pro nevědecké léčebné a diagnostické metody při ČLS
JEP.

4) Legislativa Ministerstva zdravotnictví – činnost NRL – dlouhodobá snaha o ukotvení
Národních referenčních laboratoří do legislativy zatím nepřinesla výsledek.

5) Žádost dr. Němečka – využít sebraných vzorků při Sérologických přehledech 2013 i na
jiná vyšetření než byla původně určena – naráží na formulaci informovaného souhlasu
s odběrem krve, která toto neumožňuje. Při přípravě následujících SP je vhodné formulaci
tohoto dokumentu upravit.

6) Členové nového výboru SEM se shodli na pozvání Hlavního hygienika na naši schůzi.
Dr. Křížová pošle pozvání.

7) Dr. Beranová, hlavní organizátor mezikrajského semináře epidemiologů informovala, že
sponzor tohoto semináře společnost GSK, žádá smlouvu se SEM ohledně poskytování plateb
podle požadavků Etického kodexu AIFP. Členové výboru SEM se jednomyslně rozhodli
vyčkat dalších pokynů předsednictva ČLS JEP, jak mají odborné společnosti ČLS JEP
v podobných situacích postupovat.

8) Dne 2.4. 2015 se konala tisková konference nového předsednictva ČLS JEP. K této
příležitosti byla vydána tisková zpráva o ČLS JEP a jejích aktivitách. Součástí dokumentu je i
stanovisko předsednictva ČLS JEP k odmítání očkování v části české veřejnosti stanovisko
k léčbě kmenovými buňkami pro nemocné s ohrožením končetiny při kritické končetinové
ischémii a dianetické noze, stanovisko k nové legislativě k léčebnému využití konopí,
stanovisko k domácím porodům, a konečně dokument „Transparentní spolupráce mezi
farmaceutickými společnostmi a lékaři“.

9) Dr. Křížová, jako šéfredaktorka časopisu Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie,
informovala o vlivu citovanosti na impakt faktor časopisu. Výbor se dohodl, že v horní liště
na webu SEM bude odkaz na webové stránky EMI, včetně seznamu článků s aktivními linky
na práce vhodné k citování.



2

10) Společnost ROCHE požádala SEM o garanci na odborný seminář na téma Diagnostika
virových hepatitid, který se koná 26.5.20145 v konferenčním centru hotelu Grandior.
Koordinátorem je dr. Pavlík, mimo další přednáší člen výboru dr. Němeček. Výbor SEM
souhlasí a žádá sekretářku pí Heroldovou o zajištění kreditů.

11) O garanci SEM na konzultační den NRL pro papillomaviry požádala vedoucí, dr.
Tachezy, o certifikáty na tuto NRL. Výbor SEM souhlasí a žádá sekretářku pí Heroldovou o
zajištění kreditů.

12) Dr. Křížová informovala, že dne 12.3.2015 obdržela  z ECDC informaci, že v ECDC se
bude konat ve dnech 23. – 25.9. 2015 důležitý Second Joint Strategy Meeting (JSM), jehož
se bude muset zúčastnit několik členů výboru SEM. Bohužel se tato akce časově kryje
s letošním kongresem KMINE.

13) Dr. Křížová dále informovala. že prof. Rokyta, předseda České lékařské akademie,
poslal SEM pozvánku k účasti na 8. Mezioborovém kongresu, který se bude konat 26.–
28.11.2015 v Mariánských lázních.

14) Předsedkyně SEM dostala k informaci dopis předsedy ČLS JEP, prof. Svačiny
ministrovi zdravotnictví  s vyjádřením podpory systému očkování v ČR.

17) Různé

 dr. Macková : Informace z RAKL konané dne 16.3.2015: proběhla diskuse týkající se
problematiky sdílených kódů v sazebníků výkonů – řeší se ve spolupráci se SLM.
Členové RAKL konstatovali, že nelze dojít k jednotnému postoji za laboratorní obory
ohledně Vyhlášky 99 o personálních minimech ve zdravotnických zařízeních, proto
mají výbory jednotlivých společností prosazovat své požadavky za jednotlivé obory.
NASKL předložil předběžnou zprávu o činnosti, jejíž finální podoba bude zaslána
RAKL elektronicky

 dr. Macková : Informace z OK ČIA konané dne 1.4.2015: proběhla jednání mezi
VZP a ČIA, důležitým bodem jednání byla problematika terminologie – význam
termínu pozastavení akreditace. Byly schváleny 3 nové posuzovatelky pro lékařskou
mikrobiologii. Navrženo zrušení samostatné položky molekulární mikrobiologie
v rámci dělení posuzovatelů ČIA.

18) Dnešní dubnový seminář v LD: 7.4., 13:30 Lékařská parazitologie
SEM, SIL; koord.: dr. Fajfrlík, dr. Stejskal

19) Květnový seminář v LD: 5.5., 13:30 Infekce spojené se zdravotní péčí
SEM, SIL; koord.: dr.. Jindrák, dr. Šťastník

20) Dne 19.5. od 13:30 se koná v Lékařském domě přesunutý únorový seminář  na téma
„Vysoce nakažlivé nákazy“, který koordinují doc. Plíšek, dr. Roháčová a dr. Chmelík.
(původně se měl konat 3.2.2015).

21) Příští schůze výboru SEM se bude konat 5.5.2015 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc. MUDr. Pavla Křížová, CSc.
vědecký sekretář SEM předsedkyně SEM


