ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané e-mailovým způsobem 1. 12. 2020
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci COVID-19 se členové výboru rozhodli
uskutečnit své jednání e-mailovým způsobem. Jednání se tímto způsobem účastnili
všichni členové výboru: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš,
dr. K. Fabiánová, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková,
dr. B. Macková, dr. V. Jindrák.
1) Členové výboru SEM řeší průběžně potřebnou agendu pomocí e-mailových či telefonických
diskuzí.
2) Hlavní aktivity členů výboru SEM a mnoha dalších členů SEM spočívají v zapojení do činností ke
zvládání situace způsobené covid-19. Informace k situaci způsobené covid-19 jsou k dispozici na
webu SEM https://www.sem-cls.cz/aktualne/2019-ncov-novy-koronavirus-352
3) Výbor SEM se připojil k postoji SLM, resp. rakouské infektologické společnosti ohledně plošného
testování rychlými antigenními testy na covid-19 – https://www.sem-cls.cz/aktualne/stanoviskorakouske-spolecnosti-pro-infekcni-choroby-a-tropickou-medicinu-k-testovani-sars-cov-2-370
4) Na webových stránkách SEM je k dispozici mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická
revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19 s přístupem k textům publikovaných příspěvků
https://www.sem-cls.cz/aktualne/mimoradne-cislo-casopisu-farmakoterapeuticka-revue-o-koronavirusars-cov-2-a-nemoci-covid-19-371
5) Členové výboru SEM se vyjádřili k možnostem provádění antigenních testů SARS-CoV-2.
Vyjádření bylo předloženo zástupcům laboratorní skupiny MZ covid-19.
6) Sekretariát ČLS JEP informoval předsedkyni SEM o změně na pozici ředitelky sekretariátu: po
odchodu paní Evy Ponocné je novou ředitelkou paní Monika Šenderová. Členové výboru SEM děkují
paní Ponocné za výbornou spolupráci v uplynulých letech a přejí úspěchy v práci nové ředitelce
sekretariátu paní Šenderové.
7) Sekretariát ČLS JEP informoval předsedkyni SEM o dotaci MZ ČR pro vybrané obory
specializačního vzdělávání pro rezidenční místa na rok 2021. Obory hygiena a epidemiologie
byly vybrány k dotaci. Dr. Křížová informovala členy výboru SEM. Výbor SEM uvítal skutečnost,
že mezi dotované obory byla zařazena hygiena a epidemiologie a dr. Křížová jménem výboru
vyjádřila na ČLS JEP poděkování.
8) Sekretariát ČLS JEP poslal předsedům odborných společností informace k platbě členských
příspěvků a požádal o jejich rozšíření mezi své členy:
Vážené členky, vážení členové ČLS JEP, dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se
platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na
emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem
z adresy cle@cls.cz
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou
generovány a následně zasílány složenky.
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a
to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz K aktualizaci kontaktních
údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete
zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento
nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.
Tato informace bude umístěna i na webu SEM.
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9) Předsedkyně SEM byla kontaktována MUDr. Skálovou, novou pracovnicí společnosti MeDitorial,
která má na starosti komunikaci s odbornými společnostmi. V neformálním rozhovoru bylo potvrzeno
oboustranné přání pokračovat ve spolupráci mezi SEM a MeDitorial.
10) MZ ČR vyzvalo předsedkyni SEM ke jmenování zástupce naší odborné společnosti v Komisi
pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS,
který by nahradil MUDr. Josefa Trmala, Ph.D., dosavadního zástupce SEM. Po diskutování se členy
výboru SEM odeslala dr. Křížová na MZ ČR nominaci prof. MUDr. Petra Pazdiory, CSc.
11) Příští schůze výboru SEM bude 2. 2. 2021 - výbor SEM rozhodne koncem ledna dle
epidemiologické situace, zda proběhne jednání v 10:30 v SZÚ nebo on-line způsobem.

Hezké a hlavně zdravé Vánoce 2020 a vše nejlepší a hlavně zdraví
v roce 2021 všem členům SEM přejí členové výboru SEM.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
ve spolupráci s členy výboru SEM
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