ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané 1. 6. 2021
Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr.
P. Křížová, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. M. Trojánek, dr. J. Vlčková
Omluveni: dr. K. Fajfrlík, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal
1. Úvodní části jednání výboru se jako host zúčastnila pověřená hlavní hygienička
MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. a ve své prezentaci seznámila členy s koncepcí
přeměny hygienické služby a její centralizací. V navazující rozsáhlé diskusi se
probírala témata související s oborem epidemiologie, s nedostatkem odborných
zdravotnických pracovníků atd.
2. Za nového řádného člena SEM byl přijat MVDr. Zdeněk Brož. Bylo projednáno a
schváleno snížení členského poplatku MUDr. A. Studené z důvodu nástupu na
mateřskou dovolenou.
3. Prof. Pazdiora poděkoval členům výboru za mailovou komunikaci k aktuálně řešené
problematice (kontrola podkladů pro web, hlášení ČLS, podklady pro plán odborných
seminářů apod). Během května byla provedena aktualizace webových stránek SEM;
úpravy webu budou dále pokračovat.
4. Prof. Pazdiora informoval členy výboru, že během května kontaktoval ředitele
protiepidemických odborů KHS, ředitele ZÚ, vedoucí ústavů epidemiologie na LF
s žádostí, aby navrhli témata, která by mohla zaznít na odborných seminářích.
Z oslovených témata navrhl pouze ředitel ZÚ Ostrava+ZÚ Ústí nad Labem Ing. Ježo.
Mezikrajový seminář v Broumově, který měla pořádat KHS se sídlem v Hradci
Králové v r. 2020, byl odložen na rok 2022. Dr. Kynčl byl pověřen oslovit
epidemiology ohledně pořádání dalších Pečenkových epidemiologických dnů.
5. Během května byl připraven úterní odborný seminář na téma "Infekce covid-19 (II)“,
který se bude konat dne 1.6.2021 od 13,30-16 hodin distanční formou a záznam
opravňující k získání certifikátu bude k dispozici do 7.6.2021.
6. Plán akcí do konce roku 2021: Na září je připraven seminář na téma „Virové
hepatitidy“, na říjen „Parazitologie“, na listopad „Biologická léčba a infekce“ a na
prosinec „Aktuality v mikrobiologii“. Vzhledem k nejasné epidemiologické situaci na
podzim byla vedle fyzické účasti řešena společně s dr. Trojánkem možnost
streamování z těchto seminářů.
7. Byl probírán rámcový plán odborných seminářů na rok 2022. Členové výboru do
20.8.2021 pošlou své návrhy na odborné semináře na rok 2022 prof. Pazdiorovi,
předseda SEM byl pověřen jednáním s předsedou SIL o orientačním rozdělení těchto
seminářů mezi obě Společnosti, k tématu proběhne diskuse na zářijové schůzi výboru
SEM.
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8. Různé – s předsedou SIL bude projednán předběžný harmonogram dalších akcí,
budoucnost KMINE – v této souvislosti dr. Trojánek zmínil možnost rozšíření
pořadatelů o další subjekt, tj. Českou společnost nemocniční epidemiologie a hygieny.
9. Příští schůze výboru SEM je plánována 7.9.2021 v 10:00 v SZÚ.

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
vědecký sekretář SEM

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda SEM
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