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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 1. 10. 2019 

 

 

Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, prof. J. Beneš, dr. K. Fabiánová, dr. M. Havlíčková, 

dr. V. Jindrák, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal, dr. J. 

Vlčková; 

Omluveni: dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, prof. P. Pazdiora.              

                    

 

1) Hlavní letošní odborná akce, Kongres klinické mikrobiologie, infekčního lékařství a 

epidemiologie, KMINE 2019, se koná 14. – 16. listopadu 2019 v Olomouci. Prezidentem 

kongresu je prof. Milan Kolář, vědecký sekretář SLM. Dne 1. 3. 2019 byly spuštěny webové 

stránky kongresu: www.kmine.cz, v současné době probíhá dokončování vědeckého 

programu KMINE 2019, který bude uveřejněn na webových stránkách kongresu. 

 

2) Členové výboru SEM diskutovali a dokončili návrhy programu celostátních odborných 

akcí pro rok 2020. Konečný plán bude uveřejněn na webu SEM a předán na ČLS JEP. 

 

3) Členové výboru SEM dále diskutovali návrhy programu úterních odpoledních 

seminářů SEM pro rok 2020, pořádaných ve spolupráci se SIL v Lékařském domě. Dr. 

Křížová doplní dle podkladů členů výboru SEM a pošle výboru SIL k doplnění. Konečný plán 

bude po schválení  výbory obou společností uveřejněn na webových stránkách a předán na 

ČLS JEP. 

 

4) Výbor SEM ČLS JEP vyhlásil pro členy SEM soutěž o Cenu prof. K. Rašky za 

publikace v odborných časopisech v roce 2018. Členové SEM byli vyzváni k podání návrhů 

na udělení Ceny na e-mailovou adresu sem@szu.cz nejpozději do 20.9.2019. Celkem se 

sešlo 17 návrhů. Po zasedání dnešního výboru SEM budou návrhy posouzeny hodnotící 

komisí, která vybere vítěznou publikaci. Diplom bude autorům předán na Kongresu KMINE 

2019 v Olomouci. Zápis z jednání hodnotící komise bude po předání Ceny uveřejněn na 

webových stranách SEM. 

 

5) MZ ČR zaslalo předsedkyni SEM dopis ministra zdravotnictví spolu s dotazníkem ohledně 

zlepšení kvality zdravotní péče. Předsedkyně vypracovala na základě podkladů členů 

výboru SEM odpovědi na dotazník a odeslala na MZ. Hlavním požadavkem SEM je 

vypracovat registr očkování v ČR a zpřístupnit jeho data. Následoval telefonát s MZ a 

nastínění další možné spolupráce. Zástupci SEM pro tuto agendu: dr. Křížová, dr. Macková, 

dr. Kynčl. 

 

6) Sekretariát ČLS JEP zaslal předsedkyni SEM k připomínkování a k informaci 5 návrhů 

novel legislativy a doporučených postupů. Dr. Křížová rozeslala členům výboru SEM a dle 

konkrétních situací bylo připomínkováno.    

 

7) Sekretariát ČLS JEP zaslal předsedkyni SEM dopis prof. Svačiny ohledně nutnosti 

dodržování ochrany osobních dat a další aktuální informace. 

 

8) Dr. Macková informovala o jednání OV ML ČIA, které  proběhne 30.10., ze strany ČIA 

byl vznesen požadavek na návrh nových posuzovatelů pro odbornost mikrobiologie. Zájemci 

nechť kontaktují Dr. Mackovou. Dne 19.11. proběhne jednání RAKL. O obou jednáních 

dostane výbor informaci.  

http://www.kmine.cz/
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9) Prof. Jiří Beneš – vznesl dotaz, jaký je postup delegování členů SKAP (Subkomise pro 

antibiotickou politiku): zda jednotlivými odbornými společnostmi ČLS JEP nebo Pracovní 

skupinou ČLS JEP Léková politika a kategorizace léčiv, jejíž vedoucí je prof. Švihovec, 

v rámci které je SKAP ustanoven.  

 

10) Dr. Křížová informovala o aktivitě kolegů ze Slovenska, kteří vyvolali v SR diskuzi na 

téma pravomoci lékařů ve veřejném zdravotnictví. Členové výboru SEM tuto aktivitu vítají 

a podporují. 

 

11) Různé 

 

 Předsedkyni SEM oslovil dr. M. Pročke ze Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS 

ČLS JEP a požádal o kontakty na laboratoře, které stanovují v ČR citlivost na 

Helicobacter pylori. Agenda byla předána dr. Mackové. 

 

12) Říjnový seminář v Lékařském domě: 
1. 10. 2019      13:30 Febrilní stavy u dětí a dospělých se zaměřením na neinfekční 

etiologii 

SIL; koord.: doc. O. Džupová, doc. S. Plíšek 

 

13) Listopadový seminář v Lékařském domě: 
5. 11. 2019      13:30 Infekce v těhotenství 

SIL; koord.: doc. L. Krbková, doc. H. Rozsypal, dr. M. Geleneky 

 

14) Příští schůze výboru SEM bude až v prosinci: 3. 12. 2019 v 10:30 v SZÚ.  

 

 

 

 

RNDr. Petr Petráš, CSc.        MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 

 


