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ČESKÁ LÉKA ŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 
Zápis ze schůze výboru konané 4. 6. 2019 

 
 
Přítomni:  dr. J. Kynčl, dr. J. Částková, dr. K. Fabiánová, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. V. 

Jindrák, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková; 
Omluveni: prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková, dr. P. Křížová, dr. B. Macková,  

prof. P. Pazdiora         
                    
1) Dne 3. 6. 2019 po krátké těžké nemoci zemřela doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc., 
bývalá předsedkyně SEM, prezidentka ECCMID konaného v Praze v roce 2004 a současná 
čestná členka výboru SEM. Výbor uctil její památku minutou ticha.  
 
2) Nové členství v SEM – o členství požádal Mgr. Jan Zach (nar. 1983), NL-BioLAB s.r.o. 
Praha. Členové výboru SEM schválili přihlášku jednomyslně. 
 
3) Výbor SEM projednal žádost MZ o nominaci zástupce SEM do mezirezortní 
Koordinační pracovní skupiny Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS 
v ČR. Zástupcem SEM byl jednomyslně zvolen prof. P. Pazdiora, který se na činnosti 
pracovní skupiny podílel již v předchozím období. Předsedkyně SEM odešle nominaci 
zástupce SEM na MZ dne 6. 6. 2019. Členové výboru považují za užitečné na podzimní 
schůzi výboru diskutovat pozici SEM k uvedené problematice, kterou bude nominovaný 
zástupce výboru v pracovní skupině prezentovat. 
 
4) Hlavní letošní odborná akce, KMINE 2019, se koná 14. – 16. listopadu 2019 
v Olomouci. Prezidentem kongresu je prof. Milan Kolář, vědecký sekretář SLM, 
viceprezidenty jsou předsedové jednotlivých pořádajících Společností: SLM, SEM a SIL. 
Další informace jsou na webových stránkách kongresu: www.kmine.cz. Poslední termín pro 
přihlášení k aktivní účasti a k zaslání abstraktu je 30. 9. 2019. Konec výhodných registrací je 
31. 10. 2019. Výbor SEM má možnost uspořádat odborné bloky ze stávajících témat KMINE 
2019 – souhlas s participací u témat epidemiologie a vakcinace. Předsedkyně SEM projedná 
s prezidentem kongresu. 
 
5) Výbor SEM konstatoval neutěšený stav oboru epidemiologie a vzdělávání v tomto 
oboru. Výbor se domnívá, že je nejprve třeba ujasnit si situaci s ČLK a dle výsledku budou 
navrženy případné další kroky. 
 
6) Ze sekretariátu ČLS JEP jsme 3. 6. 2019 obdrželi k připomínkování dva návrhy zákonů 
v rámci vnitřního připomínkového řízení (o zdravotnických prostředcích a o veřejném 
zdravotním pojištění). Vzhledem k rozsahu návrhů obou zákonů (desítky stran textu) byly 
návrhy rozeslány emailem členům výborů k případným připomínkám.  
 
7) Červnový seminář v Lékařském domě: 
4. 6. 2019      13:30 Aktuální otázky DDD 

SEM; koord.: dr. V. Rupeš, dr. J. Vlčková 
 
8) Příští schůze výboru SEM se koná 1. 10. 2019 v 10:30 v SZÚ.  
 

Výbor SEM přeje členům SEM hezké léto. 
 
RNDr. Petr Petráš, CSc.        MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 
vědecký sekretář SEM      místopředseda SEM 


