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ČESKÁ LÉKA ŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 
 

Zápis ze schůze výboru konané 3. 3. 2020 
 
Přítomni:  dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, dr. B. Macková, 
                  dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 
 Omluveni: dr. P. Křížová, prof. J. Beneš, dr. J. Částková  
   
1) Hlavní odbornou akcí SEM v roce 2020 budou 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které se 
budou konat v Plzni ve dnech 15.- 17.9. 2020 v hotelu Primavera. Organizátor konference, prof. P. 
Pazdiora, ředitel protiepidemického odboru KHS Plzeňského kraje, informoval členy výboru o 
zprovoznění webových stránek http://pecenkovydny2020.cz. Abstrakta jsou přijímána pouze 
prostřednictvím webového formuláře do 31. 5. 2020. Nejnižší registrační poplatek je také do konce 
května. Byly projednány návrhy předsedajících jednotlivých odborných sekcí konference, kteří se 
budou podílet na hodnocení zaslaných abstrakt. V případě velkého zájmu o aktivní účast jsou 
plánovány paralelní sekce. Po naplnění kapacity konferenčního sálu bude registrace ukončena. 
 
2) 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. 
 
3) MZ oslovilo SEM s dotazem, zda v letošním roce plánuje nějaké odborné aktivity v souvislosti 
s akcí Světové zdravotnické organizace „Evropský očkovací týden“, která se v letošním roce 
uskuteční ve dnech 20. - 26. dubna 2020. V rámci pravidelných seminářů v Lékařském domě, které se 
konají vždy první úterý v měsíci, SIL a SEM plánují uspořádat 5. května seminář na téma „Očkování 
zdravotníků“. Členové výboru se shodli na tom, že pokud by MZ organizovalo nějakou další akci, 
SEM je ochoten přispět k jejímu zdárnému průběhu. 
 
4) Ing. Zeman, předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, 
seznámil jednotlivé odborné společnosti o přechodu k číslování klíčů Národního číselníku 
laboratorních položek a o souvisejících důsledcích pro praxi. Členové výboru vzali informaci na 
vědomí.  
 
5) Široce byla diskutována aktuální problematika onemocnění COVID-19 vyvolaného novým 
koronavirem SARS-CoV-2. Dr. Kynčl poděkoval členům výboru za prováděné odborné činnosti a 
aktivní komunikaci s masmédii. SEM na svém webu odkazuje na průběžně aktualizované webové 
stránky SZÚ, MZ, ECDC a WHO. Na některých textech se přímo podílejí členové výboru SEM nebo 
členové SEM. 
 
6) Různé 
Dr. Kyn čl – informoval o pozvání Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách k účasti na 
kulatém stole „Management vážných infekčních onemocnění v domovech seniorů“, který se uskuteční 
18. března. Členové výboru zváží svou případnou účast a zájem sdělí předsedkyni SEM.  
 
7) Březnový seminář v Lékařském domě: 
3. 3. 2020      13:30 Difterie, tetanus, pertuse   
   SEM, SIL; koord.: dr. K. Fabiánová, dr. Z. Blechová 
 
8) Dubnový seminář v Lékařském domě: 
7. 4. 2020 Parazitologie 

SEM, SIL; koord.: Dr. K. Fajfrlík, Dr. F. Stejskal 
 
9) Příští schůze výboru SEM bude 7. 4. 2020 v 10:30 v SZÚ.  
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.    MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 
vědecký sekretář SEM     místopředseda SEM 


