ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané 2. 3. 2021
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci způsobené covid-19 se členové výboru
SEM rozhodli uskutečnit své jednání prostřednictvím videokonference.
Jednání se účastnili: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K.
Fabiánová, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Vlčková;
Omluveni: dr. B. Macková, dr. V. Jindrák, dr. J. Trmal.
1) Volby nového výboru a revizní komise SEM – po únorovém jednání výboru SEM Dr. Křížová
oslovila navržené členy volební komise, zda souhlasí se svým jmenováním a získala pozitivní
odpovědi. Volební komise bude pracovat ve složení: MUDr. Zdeňka Jágrová (předsedkyně), MUDr.
Zdenka Manďáková (členka), pí. Monika Heroldová (členka). Následně Dr. Křížová informovala ČLS
JEP o plánovaných volbách nového výboru a RK SEM. Bylo doporučeno, aby v rámci příprav voleb
proběhla výzva adresovaná všem členům SEM k aktualizaci svých kontaktních údajů a jejich odeslání
na ČLS JEP. Předsedkyně SEM odeslala tuto výzvu e-mailem a/nebo dopisem – dle dostupnosti a
funkčnosti e-mailových adres členů SEM. Zároveň byla tato výzva umístěna dr. Fabiánovou na
webových stránkách SEM v nově založené složce VOLBY 2021. Termín k poslání aktualizovaných
kontaktních údajů na ČLS JEP byl stanoven do konce února 2021. Dr. Křížová oznámí volební komisi,
že aktualizace kontaktních údajů členů SEM je dokončována a že mohou být zahájeny volby.
2) Členové výboru SEM diskutovali k tématice protiepidemických opatření u osob očkovaných
proti onemocnění covid-19. V současné době, kdy mnohá opatření jsou často měněna a situace je
někdy nepřehledná, je obtížné shodnout se na jednotném stanovisku. Členové výboru SEM se však
shodují, že by měla být zdůrazňována užitečnost očkování proti onemocnění covid-19 jak z hlediska
ochrany jednotlivců, tak z hlediska ochrany populace a měla by být vyvinuta snaha k dosažení co
nejvyšší proočkovanosti v co nejkratší možné době.
3) Předsedkyně SEM Dr. Křížová byla požádána ředitelkou SÚKL Mgr. Storovou v souvislosti se
zastoupením členů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP RNDr. Pavly
Urbáškové, CSc. a MUDr. Jana Kynčla, Ph.D. v Poradním orgánu pro antiinfektiva (POAI) SÚKL
o potvrzení souhlasu s oprávněním pro dotyčné experty poskytovat konzultační činnost v oblasti
antiinfektiv pro potřeby Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v případě Dr. Urbáškové zastávat pozici
garanta Seznamu esenciálních antiinfektiv pro kapitolu antibiotik. Členové výboru SEM
diskutovali své zástupce v uvedených pozicích, včetně možností navržení dalších zástupců SEM. Po
diskuzi schválili zastupování SEM dr. Kynčlem a pověřili předsedkyni SEM projednat zastupování
SEM s dr. Urbáškovou.
4) Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, byly zaslány předsedkyni SEM k připomínkování a
k informaci 2 návrhy novel legislativy a dalších materiálů. Dr. Křížová rozeslala členům výboru
SEM a vzhledem k obsahu dokumentů nebylo připomínkováno.
5) Příští jednání výboru SEM bude 6. 4. 2021 - výbor SEM rozhodne koncem března dle
epidemiologické situace, zda proběhne jednání v 10:30 fyzicky v SZÚ nebo prostřednictvím
videokonference.
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