ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané 4. 2. 2020
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, prof. J. Beneš, dr. J. Částková, dr. K. Fabiánová,
dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Omluveni: dr. B. Macková, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Jindrák, prof. P. Pazdiora,
1) Dne 29. 12. 2019 po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku 59 let, MUDr. Martina Havlíčková,
CSc., členka výboru SEM. Výbor uctil její památku minutou ticha.
2) Prof. Mario Poljak, prezident ESCMID požádal o anglický text nekrologu doc. Jarmily Jelínková,
která byla dlouholetým aktivním členem ESCMID. Nekrolog byl umístěn na webové stránky
ESCMID: https://www.escmid.org/news_media/news
3) Nové členství v SEM – o členství požádala MUDr. Sandra Vohrnová (* 1988) ze SZÚ – CEM. O
snížení členského příspěvku SEM během doby mateřské dovolené požádala ing. Monika Marejková,
Ph.D. Členové výboru SEM schválili obě žádosti jednomyslně.
4) Ve dnech 22. – 24. ledna 2018 proběhl 28. ročník mezioborového semináře Třeboň ´20.
Hlavní organizátoři byli MUDr. Václav Chmelík a MUDr. Aleš Chrdle. Seminář se konal na tradičním
místě v lázních Aurora. Hlavní témata byla: Hepatitida C, HIV, Obtížně kultivovatelné bakterie
(Anaeroby/aktinomycety/nokardie), Zoonózy, Malá škola: Chinolony a jejich alternativy
Pořadateli byly a garance poskytovaly: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.
Seminář měl tradičně vysokou úroveň, členové výboru SEM, kteří se zúčastnili, jej velmi kladně
ohodnotili.
5) Ve dnech 19. – 21. května 2020 proběhne Mezikrajský seminář epidemiologů 2020.
Hlavní organizátorem je MUDr. Eva Beranová, ředitelka protiepidemického odboru KHS
Královéhradeckého kraje. Seminář se bude konat ve Vzdělávacím a kulturním centru Broumov
Téma: Infekční epidemiologie
Pořadatel a garance: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Organizátor: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Informace a přihláška jsou na webu SEM: http://www.sem-cls.cz/aktualne/mezikrajsky-seminarepidemiologu-khs-kraju-kralovehradeckeho-pardubickeho-usteckeho-libereckeho-a-hs-hlavnihomesta-prahy-353
6) 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. Informace a přihláška budou na
webu SEM.
7) Výbor SEM se připojil k aktualizování nových informací o epidemii koronavirem a prezentuje je na
webu SEM:
http://www.sem-cls.cz/aktualne/2019-ncov-novy-koronavirus-352
8) 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.
9) 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,
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jejichž práce zajišťuje ochranu veřejného zdraví. V celém materiálu není zmíněna nutnost zajistit
personálně ochranu veřejného zdraví, jejíž důležitost je více než evidentní za situace vzrůstajících
hrozeb infekčních onemocnění, ať již jsou způsobeny návratem onemocnění preventabilních
očkováním, nebo objevováním nových infekčních agens, která se mnohdy rychle epidemicky šíří,
způsobují úmrtí a představují mezinárodní ohrožení. Mezi institucemi nejsou uvedeny jako
spolupracující subjekty SZÚ a KHS. Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
opakovaně a již dlouhodobě upozorňuje MZ ČR na nutnost řešit personální zajištění ochrany
veřejného zdraví (lékaři, nelékaři, středoškolští pracovníci) jak z hlediska finančního ohodnocení, tak
z hlediska postgraduálního vzdělávání a umožnění profesního růstu. Tato situace není dlouhodobě
řešena a pokud nebude její řešení zahrnuto do materiálu "Zdraví 2030 Strategický rámec rozvoje péče
o zdraví v České republice do roku 2030 - Implementační plán 2.2. Personální stabilizace resortu
zdravotnictví", vnímáme to jako ohrožení udržitelnosti fungování systému ochrany veřejného zdraví.
Bylo dohodnuto vypracování připomínek k předloženému materiálu a předsedkyně SEM je
jménem výboru odešle na MZ ČR a ČLS JEP.
10) Sekretariát ČLS JEP vyzval odborné společnosti k předložení návrhu na udělení letošní Ceny
Jana Evangelisty Purkyně nejvýraznější osobnosti ČLS. Do konce května se přijímají i návrhy na
Cenu předsednictva za nejlepší publikaci..
11) Sekretariát ČLS JEP dále vyzval odborné společnosti k zaslání návrhu na ocenění publikace
z kategorie lékařské vědy Cenou Josefa Hlávky od Nadace českého literárního fondu společně
s Nadací Josefa, Marie a Zdeňka Hlávkových.
13) Česká vakcinologická společnost společně s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP, včetně
SEM, vypracovala aktualizaci doporučení očkování proti rotavirovým onemocněním.
14) SEM podpořila společně s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP Pozměňovací návrh
k novele zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
15) Výboru SEM byl zaslán dotaz Dr. Michala Pročke za Sekce ambulantních gastroenterologů ČGS
ohledně seznamu laboratoří zabývajících se kultivací Helicobacter pylori a stanovením jeho citlivosti
k antibiotikům. Dotaz zodpověděla, po konzultaci s NRL pro antibiotika, dr. B. Macková.
16) Dr. Křížová odeslala na sekretariát ČLS JEP rozpočet SEM na rok 2020, který vypracovala dr. J.
Částková, pokladní výboru SEM.
17) Různé
• Členové výboru vyjadřují velké poděkování dr. K. Fabiánové, která opakovaně jednala se
společností Meditorial kvůli akutním problémům na webových stránkách SEM.

18) Únorový seminář v Lékařském domě:
4. 2. 2020 13:30
Infekce vyvolané herpetickými viry
SEM, SIL; koord.: dr. K. Labská, doc. H. Rozsypal
19) Březnový seminář v Lékařském domě:
3. 3. 2020 13:30
Difterie, tetanus, pertuse)
SEM, SIL; koord.: dr. K. Fabiánová, dr. Z. Blechová
20) Příští schůze výboru SEM bude 3. 3. 2020 v 10:30 v SZÚ.
Vzhledem ke služební zahraniční cestě předsedkyně SEM povede jednání místopředseda, MUDr. Jan
Kynčl, Ph.D.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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