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

 
Zápis ze schůze výboru konané 7. 6. 2016 

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

      dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková; 
            Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;  

Omluveni:. prof. J. Beran, dr. J. Kynčl, dr. V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková. 
 
 
1) Byly ukončeny volby výboru SIL – výbor SEM gratuluje novému výboru SIL a těší se na 
spolupráci. Předsedou byl zvolen doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., místopředsedou MUDr. 
Petr Kümpel, vědeckým sekretářem doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. 
 
2) Hlavní letošní akce naší společnosti jsou 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016, 
které se budou konat 21. – 23. září v Hotelu Flora Olomouc. Předsedkyně organizačního a 
vědeckého výboru, dr. Vlčková, se omlouvá z jednání a požádala předsedkyni SEM o 
projednání: 

 Členové výboru SEM jsou vyzváni k pomoci s podporou firem;  
 Dr. Křížová zajistí předání informace o PED Společnostem SIL a SLM k uveřejnění 

na jejich webových stránkách; 
 Sekretářka, Monika Heroldová, pošle e-mailem informaci o PED členům SEM.   

 
3) Kongres KMINE 2017 bude organizovat SEM, termín 25. – 27.10.2017 v Praze.  
Členové výboru projednali: 

 Byla schválena hlavní témata KMINE 2017:   
o Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly 
o Nově se objevující infekční onemocnění 
o Infekční onemocnění spojená se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence 
o Antiinfektiva a rezistence 
o Infekční onemocnění preventabilní očkováním 
o HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy 
o Pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice 
o Aktuality v oborech 

 
 Do vědeckého výboru KMINE 2017 byli za SEM nominováni:  

MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 
MUDr. Martina Havlíčková, CSc. 
MUDr. Vlastimil Jindrák 
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 

    
 Do organizačního výboru KMINE 2017 byli nominováni všichni členové výboru 
SEM: 

MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
MUDr. Barbora Macková 
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. 
MUDr. Jitka Částková, CSc. 
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.                                             
MUDr. Martina Havlíčková, CSc. 
Monika Heroldová 
doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.                       
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MUDr. Vlastimil Jindrák 
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.    
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 
RNDr. Petr Petráš, CSc. 
MUDr. Josef Trmal, Ph.D.                                     
MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.                                    

 
 Byla schválena informace pro firmy – Prospectus;   
 Byla připomínkována grafická forma oznámení KMINE 2017;  
 Byl připomínkován harmonogram termínů přípravy KMINE 2017; 
 Členové výboru SEM jsou vyzváni k pomoci s podporou firem - sami předjednat a dát 

kontakty dr. Křížové;  
 Byl diskutován návrh smlouvy mezi firmou Guarant a ČLS (SEM) – dr. Křížová 

přepošle e-mailem dosavadní znění všem členům výboru SEM k připomínkování; 
 Předsedkyně SEM projedná se zástupci výborů SIL a SLM: 

 Nominaci zástupců výborů SIL a SLM do vědeckého výboru KMINE 2017; 
 Připomínky výborů SIL a SLM k tématům KMINE 2017. 

 
 
4) Dopis ohledně řešení platové situace lékařů v nelůžkových zařízeních: 

 Dopis, který byl schválen na minulé schůzi – viz bod 8 zápisu květnového jednání 
výboru SEM – byl zaslán v rezortu zdravotnictví předsedovi ČLS JEP, prof. Š. 
Svačinovi, ministru zdravotnictví dr. S. Němečkovi, prezidentovi České lékařské 
komory dr. M. Kubkovi a hlavnímu hygienikovi ČR, dr. V. Valentovi;    

o Na dopis odpověděl předseda ČLS JEP, prof. Svačina. Souhlasí, že je vhodné 
na tuto situaci upozorňovat jak na ministerstvu zdravotnictví, tak v médiích. 
Nabídl zveřejnění článku v Medical Tribune. Výbor s touto nabídkou souhlasí, 
dr. Křížová projedná další postup s prof. Svačinou;  

o Dr. Křížovou volal v této souvislosti hlavní hygienik a informoval o úkolu, kdy 
MZ (sekce HH) připravuje materiál podporující řešení této situace do nařízení 
vlády.  Dr. Křížová pozvala hlavního hygienika na červnový výbor, ale dr. 
Valenta se pro naléhavé úkoly omluvil.  

 Mimo rezort zdravotnictví byl dopis zaslán předsedovi vlády ČR mgr. B. Sobotkovi, 
předsedovi výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny prof. R. Vyzulovi  a 
předsedovi výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR, prof. Žaloudíkovi; 

o Vláda – zadala úkol MZ řešit tuto situaci – viz výše 
 O dopise byl informováni členové výboru České vakcinologické společnosti, kteří 

vyjádřili podporu,   
 
5) Návrhy na ocenění 2016. Členové výboru navrhli, aby byla dr. Trmalovi udělena Medaile 
České lékařské Společnosti JEP a dr. Štolbové uděleno Čestné členství Společnosti pro 
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.  Návrhy připraví dr. Petráš, ocenění budou předána 
na konferenci 27. Pečenkovy epidemiologické dny 2016. 
 
6) Na redakční radě časopisu Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie dne 1.6. bylo za 
účasti zástupkyně předsednictva  České lékařské Společnosti J. E. Purkyně, doc. MUDr. 
Vilmy Marešové, CSc. předáno ocenění prof. Špliňovi = Čestné členství ČLS JEP, které 
bylo schváleno již v roce 2015, ale z technických důvodů se nepodařilo předat dle původního 
časového plánu.   
 
7) 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 2015. Podmínky 
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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 13. 9. 2016 bude jmenována hodnotící komise výboru SEM, která následně 
vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na konferenci 27. Pečenkovy 
epidemiologické dny 2016, která se bude konat 21. – 23. září v Olomouci.  Zápis z jednání 
hodnotící komise bude uveřejněn na webových stranách SEM. 
    
8) Cestou sekretariátu ČLS JEP dostal výbor SEM k připomínkování legislativní návrhy 
Ministerstva zdravotnictví. 

a) Standardní postup pro TBC – hotovo – 17.5. poslána jedna připomínka. 
b) Novela vyhlášky HIV/AIDS = termín do 30.6. = mezioborová příprava, ze SEM jsou 

jmenováni: prof. Pazdiora = koordinuje za SEM, dr. Němeček a dr. Macková. 
c) Novela vyhlášky o předávání údajů do NZIS – termín do 8.6.  - od členů výboru 

nebyly žádné připomínky. 
 
9) 58. Purkyňův den, který tradičně pořádá předsednictvo ČLS JEP, se uskuteční na zámku 
v Libochovicích dne 8.6.2016. Při této příležitosti bude předáno nejvyšší vyznamenání ČLS 
JEP, cena J.E.Purkyně, paní prof. MUDr. Soně Nevšímalové, Dr.Sc.  – významné osobnosti 
dětské neurologie. Slavnostního zasedání se za SEM se zúčastní dr. Křížová a doc. Jelínková. 
 
10) Různé:  

 doc. Jelínková referovala o akci 25. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, která 
proběhla 2. – 3. června v Brně. Konference měla velice zdařilý průběh, SEM byla 
jedním z garantů akce.  

 
10) Červnový seminář v Lékařském domě: 
7. 6. 2016,    13:30 Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů 
    SEM, SIL:  koord. prof. Pazdiora, dr. Hobstová   
 
 
11) Zářijový seminář v Lékařském domě: 
6.9. 2016,    13:30 Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi 

SIL, SEM;  koord.: doc. Dostál, dr. Kümpel 
 
 
12) Příští zářijová schůze výboru se koná 13.9. 2016 v 10:30 v SZÚ.  
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 
vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM  
       


