
 1 

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

 
Zápis ze schůze výboru konané 7. 6. 2011 v SZÚ 

 
Přítomni:  prof. Beran, dr. Petráš, doc. Beneš, dr. Fajfrlík, doc. Jelínková, dr. Trmal,  
dr.Vlčková;  
Omluveni: dr. Křížová, dr. Částková dr. Havlíčková, dr. Kynčl, dr. Němeček, doc. Pazdiora, 
prof. Votava. 
 
Předsedkyně výboru SEM dr. Křížová požádala prof. Berana o vedení červnové schůze 
z důvodu služební zahraniční cesty.    
 
 
1) Prof. Beran připomněl v úvodu úmrtí epidemiologa MUDr. Luďka Bajgara, který 
zemřel 24.5. 2011 po dlouhé, těžké nemoci ve věku nedožitých 60 let. Dr. Bajgar stál v letech 
2003 – 2007 v čele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a následně vykonával 
funkci ředitele Hygienické stanice hl. m. Prahy. Dr. Křížová vyjádřila jménem naší 
Společnosti soustrast vedoucí epidemického odboru HS h.m. Prahy, MUDr. Zdence Jágrové.       
 
2) Noví členové SEM:  o členství do naší Společnosti požádali tito kolegové: 

• doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D. (*1959), Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc, 
• MUDr. Petra Rainetová (*1971), SZÚ – CEM, NRL pro enteroviry, 
• RNDr. Ivana Vodičková (*1954), SZÚ – CEM, NRL pro enteroviry, 
• Mgr. Monika Šimůnková (*1967), OKLT – mikrobiologie, Nemocnice Nové Město na 

Moravě. 
Výbor hlasoval o návrzích jednotlivě a každý byl jednomyslně schválen. 
 
3) Kongres KMIN 2011 - předseda vědeckého výboru dr. Karel Fajfrlík přednesl výboru  
aktuální informace o přípravě kongresu. Zatím vše probíhá podle plánu. Uzávěrka zaslání 
abstraktů byla 31.5.2011. Do této doby bylo přijato 39 abstraktů. Dr. Fajfrlík provede 
rozřazení zaslaných abstraktů podle témat a tento přehled pošle všem členům výboru. Podle 
situace garanti jednotlivých témat osloví další přednášející – odborníky v dané problematice.  
 
4) Dr. Křížová dohodnula na konec června schůzku  Dne 25.5. proběhla schůzka 
epidemiologických zástupců SEM s Martinem Tarantem, redaktorem týdeníku Zdravotnické 
noviny (viz zápis z minulé schůze výboru, bod 4). , na které se domluví plán dalšího postupu, 
včetně konkrétních setkání s jednotlivými kolegy – epidemiology.  Byla projednána témata, 
která budou diskutována na další schůzce koncem června.      
 
5) Dr. Křížová, podle jednání na minulém výboru (viz bod 13 zápisu z minulé schůze 
výboru), připravila a odeslala dopisy ohledně platů lékařů a odborníků v preventivních 
oborech.   Dopisy, s žádostí o podporu a vstřícnost při řešení tohoto zásadního aktuálního 
problému, byly zaslány ministrovi zdravotnictví, prezidentovi lékařské komory a předsedovi 
ČLS JEP. Zatím odpověděli pouze pan ministr a předseda ČLS JEP a informovali, že je 
plánováno další řešení tohoto problému. Výbor odsouhlasil, aby shodný dopis byl zaslán i 
Hlavnímu hygienikovi, MUDr. M.Vítovi a předsedovi Lékařského odborového klubu odborů 
– Svazu českých lékařů MUDr. M. Engelovi. 
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6) Prof. Husa, přednosta KIN  LF MU v Brně, inicioval svým dopisem předsedům SEM, SIL 
a dalším Společnostem ČLS JEP akci, která by měla nastartovat obnovení Sérologických 
přehledů v ČR. Výbor se k akci připojuje a doporučuje rozšířit původně navržené spektrum 
infekcí (virové hepatitidy B a C) o další infekce, kde se v současnosti jeví v některých 
regionech velké problémy (parotitida, spalničky). Bohužel z finančních důvodů nebude jistě 
možné provést Sérologické přehledy ve stejném rozsahu, jako byly v minulosti. Prioritou by 
mělo být, oproti virovým hepatitidám, vyšetření imunity proti spalničkám, poliu, pertusi a 
parotitidě.    
 
7) Připomínky k novele vyhlášky 195/2005. Na schůzce nebyl vznesen žádný podnět. 
   
8) Výbor SEM vyhlašuje Cenu prof. K. Rašky za publikace v odborných časopisech 
v roce 2010. Oznámení bude vyvěšeno na webu SEM. Členové SEM podají návrhy na 
mailovou adresu sem@szu.cz do 15. srpna. V průběhu srpna bude jmenována hodnotící 
komise, která vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán při slavnostním 
zahájení 3. Kongresu KMIN v Plzni, 21.9.  Zápis z jednání komise bude uveřejněn na 
webových stranách SEM.  
 
9) Různé: 
-)  dr. Petráš informoval výbor o žádosti doc. Petra Hamala z LF UP v Olomouci, aby výbor 
SEM schválil jeho nominaci jako reprezentanta ČR na zasedáních pracovní skupiny EUCAST 
pro AFST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing  -  Antifungal 
Susceptibility Testing Subcommittee). Výbor souhlasí, předsedkyně odešle dr. W. Hopemu, 
vědeckému sekretáři AFST, doporučující dopis.       
-)  doc. Jelínková: jubilejní  XX.Tomáškovy dny -  konference mladých mikrobiologů, 
Brno, 2.- 3. června;  organizační zajištění Mikrobiologický ústav Lék. fak. Masarykovy 
univerzity,  odborná garance Československá společnost mikrobiologická, SEM ČLS  a letos 
poprvé  SLM ČLS. Po oficiálním zahájení (doc. Růžička, prof. Votava, dr. Matějů) 
následovaly odborné prezentace  expertů z Londýna a Paříže, poté vystoupení vybraných 
oceňovaných mladých autorů a plánovaný odborný program. Akce byla jednoznačně úspěšná.  
 
10) Dnešní červnový seminář v LD: 7.6. v 13.30, téma „Importované nákazy“ (pořádá SEM 
+ SIL), koordinátoři: dr. J. Dlhý, dr. F. Stejskal. O aktuální sdělení na téma Velká německá 
epidemie EHEC a jeden importovaný případ této infekce do ČR byla požádána vedoucí NRL 
pro E. coli a shigely SZÚ – CEM, ing. Monika Marejková. 
Dnešní seminář uzavře dr. Petráš, který pozve účastníky na 3. Kongres KMIN v Plzni a na 
další akci v Lékařském domě,  4. října.  
Certifikáty zajišťuje SEM - paní Heroldová. 
 
11) Další, říjnový seminář v LD:  4.10. v 13.30, téma „Pertuse“ (pořádá SEM + SIL), 
koordinátoři: dr. K. Fabiánová, dr. Z. Blechová.  Certifikáty zajišťuje SEM - paní Heroldová.  
 
12) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ v předsunutém termínu dne 30.8., v 10.30.  
 
 
 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.     prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. 
vědecký sekretář SEM      


