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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané e-mailovým způsobem 6. 10. 2020 

 

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci COVID-19 se členové výboru rozhodli 

uskutečnit své jednání e-mailovým způsobem. Jednání se tímto způsobem účastnili 

všichni členové výboru: dr. P. Křížová, dr. J. Kynčl, dr. P. Petráš, dr. J. Částková, prof. J. Beneš, 

dr. K. Fabiánová, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková, dr. B. 

Macková, dr. V. Jindrák. 

 

 

1) Nové členství v SEM – o členství požádal Ing. Jiří Vlach (nar. 1989), SZÚ. Členové výboru 

SEM schválili přihlášku per rollam jednomyslně.  

 

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

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

spolupracují s MZ ČR i jinými institucemi a jsou připraveni i nadále pokračovat v již nastavené spolupráci v této 

problematice.  
 

3) Hlavní odbornou akcí SEM v roce 2020 byly 29. Pečenkovy epidemiologické dny, které se konaly 

v Plzni v hotelu Primavera ve dnech 15.- 17.9. 2020. Vzhledem k situaci s COVID-19 proběhla tato 

konference za dodržení přísných protiepidemických opatření. Přestože se někteří nemohli konference 

účastnit, byla její odborná úroveň vysoká. Výbor SEM vyjadřuje poděkování prof. MUDr. Petru 

Pazdiorovi, CSc.  za úspěšné organizování 29. Pečenkových epidemiologických dnů. Také patří díky 

MUDr. Přemyslu Tomašukovi, řediteli KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni za jeho podporu při 

organizování této konference a prof. MUDr. Jindřichu Fínkovi, Ph.D., děkanovi Lékařské fakulty 

University Karlovy v Plzni za jeho záštitu nad touto konferencí.  

 

4) Vzhledem k situaci s COVID-19 bylo zrušeno plánované předání ocenění členům SEM (schváleno 

v červnu 2020) na 29. Pečenkových epidemiologických dnech a bude hledán náhradní termín 

k předání v klidnější epidemiologické situaci. 

 

5) Vzhledem k situaci s COVID-19 nebylo zahájeno plánování místa konání 30. Pečenkových 

epidemiologických dnů, které by se měly konat v roce 2022 – bude řešeno v klidnější 

epidemiologické situaci. 

 

6) Vzhledem k situaci s COVID-19 byly zrušeny či posunuty další odborné akce SEM a 

spřátelených odborných společností ČLS JEP.  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) – zrušen říjnový seminář.  

• XVI. HRADECKÉ VAKCINOLOGICKÉ DNY (1.-3.10.2020) - posunuto na rok 2021 

• XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech (7.-9.10.2020) - posunuto na rok 

2021 

 

7) Předsedkyně SEM vyjadřuje poděkování dr. Fabiánové, člence výboru SEM, která se obětavě stará 

o aktualizaci webových stránek SEM: v červnu po jednání výboru SEM, v září informace o časopisu 

Epidemiologie, mikrobiologie imunologie (pokračující udržení IF časopisu a další novinky), průběžně 

informace o zrušených odborných akcích vzhledem ke COVID-19. 

 

8) Vzhledem k situaci s COVID-19 je prakticky nemožné plánování odborných akcí na rok 2021 

– celostátních akcí i seminářů v Lékařském domě. Předsedkyně SEM požádá ČLS JEP o 

doporučení, jak dále postupovat.  
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9) Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, bylo zasláno předsedkyni SEM k připomínkování a 

k informaci 9 návrhů novel legislativy a doporučených postupů. Dr. Křížová rozeslala členům 

výboru SEM a dle konkrétních situací bylo připomínkováno. 

 

10) Sekretariátem ČLS JEP bylo zasláno předsedkyni SEM k informaci přehled hospodaření SEM 

za rok 2019. Dr. Křížová předá kopie pokladní SEM dr. Částkové.  

 

11) Místopředseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, MUDr. Vít Řeháček, požádal 

předsedkyni SEM dr. Křížovou a člena výboru SEM dr. Němečka o vypracování stanoviska ke 

skríninku anti-HBc u dárců krve/plasmy. Dr. Křížová požádala dr. Němečka o vypracování 

stanoviska – splněno, dr. Němeček odeslal e-mailem dr. Řeháčkovi. Dr. Křížová přepošle členům 

výboru SEM pro informaci.  

 

12) Různé 

 

 

 

 

 

13) Říjnový seminář v Lékařském domě: 6.10. 2020, 13:30 

 Očkování zdravotníků  seminář zrušen vzhledem ke COVID-19 

(původně plánované téma "Hepatitidy" se přesouvá na rok 2021)  

 SIL, SEM; koord.: Dr. Chrdle, Dr. Kosina, Dr. Vitouš, Dr. Kynčl 

 

14) Listopadový seminář v Lékařském domě: 3.11. 2020, 13:30 

 Biologická léčba a infekce SIL bude informovat, zda + jak seminář proběhne 

 SIL; koord.: prof. M. Holub, prof. P. Husa, Dr. F. Stejskal 

 

15) Příští schůze výboru SEM bude 3. 11. 2020 - výbor SEM rozhodne koncem října dle 

epidemiologické situace, zda proběhne jednání v 10:30 v SZÚ nebo e-mailovým způsobem. 

 

 

 

 

MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

předsedkyně SEM 

 

ve spolupráci s členy výboru SEM 

 


