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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 2. 6. 2020 

 

 
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. J. Částková, dr. K. Fabiánová, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák,   

                  dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 

Omluveni: prof. J. Beneš, dr. B. Macková.  

 

1) Nové členství v SEM – o členství požádali: RNDr. Pavlína Lysková, Ph.D. (nar. 1980), ZÚ se 

sídlem v Ústí nad Labem; Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D. (nar. 1979), ZÚ se sídlem v Ostravě. Členové 

výboru SEM schválili přihlášky per rollam jednomyslně.  

 

2) Vzhledem k situaci s COVID-19 byla zrušena jednání výboru SEM v dubnu a v květnu. 

Předsedkyně SEM děkuje všem členům výboru za spolupráci „on-line“ při řešení úkolů, z nichž řada 

byla spojena právě se situací způsobenou COVID-19.  

 

3) Členové výboru SEM a řada dalších členů SEM s vysokým nasazením pracovali a stále pracují 

v nejrůznějších aktivitách směřujících k řešení situace způsobené COVID-19, intenzivně 

spolupracují s MZ ČR a jsou připraveni i nadále spolupracovat s MZ ČR v již nastavené spolupráci v této 

problematice. Výbor SEM vypracoval Stanovisko SEM k probíhající epidemii COVID-19, které je umístěno 

na webových stránkách SEM a bylo odesláno na MZ ČR.    
 

4) Vzhledem k situaci s COVID-19 byly zrušeny či posunuty odborné akce SEM.  Na webových 

stránkách SEM byly a jsou průběžně poskytovány informace o zrušených či posunutých odborných 

akcích. 

Semináře v Lékařském domě (první úterky v měsíci ve 13:30) – zrušeny v dubnu, květnu, červnu. 

Mezikrajový seminář epidemiologů 2020 (plán: 19.-21.5.2020, Broumov) – pokud se podaří najít 

vhodný termín ještě v letošním roce (např. podzim 2020), organizátoři dají včas vědět. 

XXIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (4.-5.6.2020) proběhnou v elektronické formě. 

 

5) Sekretariátem ČLS JEP, byly předsedkyni SEM poslány pozvánky na dva webináře s tématikou 

COVID a očkování. Pozvánky byly přeposlány členům SEM. Oba webináře měly vynikající 

odbornou úroveň.  

 

6) Hlavní odbornou akcí SEM v roce 2020 budou 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které se 

budou konat v Plzni v hotelu Primavera a jsou plánovány na dny 15.- 17.9. 2020. Informace a 

přihláška jsou na webových stránkách http://pecenkovydny2020.cz/index/ Vzhledem k situaci 

s COVID-19 byl posunut termín registrace a předložení abstraktů na 15.6.2020. Každý účastník 

je vítán. 

 

7) Členové výboru SEM projednali a odsouhlasili návrhy na ocenění těchto svých členů:  

RNDr. Marie Brůčková, CSc.; doc. MUDr. Martina Bielaszewská, CSc.; doc. MUDr. Alexander 

Čelko, CSc.; RNDr. Vratislav Němeček, CSc. Ocenění budou předána na 29. Pečenkových 

epidemiologických dnech. 

 

8) Cena prof. Rašky za nejlepší publikaci nebude v roce 2020 udělena, vzhledem k neobvyklé situaci 

způsobené COVID-19. Další informace budou následovat na podzim letošního roku. 

 

9) Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, bylo zasláno 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. 

 

 

 

 

http://pecenkovydny2020.cz/index/


 2 

 

 

10) Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, byl zaslán předsedkyni k připomínkování výborem SEM 

materiál MZ ČR "Zdraví 2030 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do 

roku 2030 - Implementační plán 2.2. Personální stabilizace resortu zdravotnictví" s 

implementačními kartami dílčích cílů. Členové výboru mají zásadní připomínky k celému materiálu: 

předložený materiál nezahrnuje jak systém ochrany veřejného zdraví, tak zdravotnické 

instituce, v nichž pracují lékaři-epidemiologové, lékaři-mikrobiologové, nelékaři a středoškolští 

pracovníci, jejichž práce zajišťuje ochranu veřejného zdraví. Předsedkyně SEM detailní 

připomínky jménem výboru odeslala na MZ ČR a ČLS JEP dne 14.2.2020, zatím bez odezvy ohledně 
vypořádání připomínek.  

11) Členové výboru SEM uvítali informaci o změně na pozici hlavního hygienika ČR, od poloviny 

března 2020 byla vykonáváním této funkce pověřena dr. Rážová. Členové výboru věří, že se 

situace stabilizuje a nebude docházet k další devastaci.  

 

12) Různé 

 Předsedkyně SEM obdržela dotaz Slovenské společnosti klinické mikrobiologie SLS ohledně 

uznávání výkonů souvisejících s COVID-19.  Za SEM odpoví členka výboru Dr. B. Macková. 

 Prof. P. Pazdiora a Dr. J. Kynčl – zdůraznili význam očkování proti chřipce v souvislosti 

s COVID-19: potenciální koincidence obou onemocnění v zimní sezoně může vést 

k závažnějšímu průběhu u nemocné osoby, a tedy zejména u rizikových skupin populace je 

žádoucí zvýšit proočkovanost proti chřipce. 

 

13) Říjnový seminář v Lékařském domě: 
6. 10. 2020   13:30 Hepatitidy 

   SEM, SIL; koord.: Dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, prof. P. Husa 

 

14) Příští schůze výboru SEM bude 6. 10. 2020 v 10:30 v SZÚ.  
 

 

 

Hezké a zdravé léto všem členům SEM a členům výboru.

 

 

 

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.    MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

místopředseda SEM     předsedkyně SEM 

 


