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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis ze schůze výboru konané 7. 9. 2021 

 

 

Přítomni: dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. P. Křížová, dr. V. 

Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková 

Nepřítomni: dr. M. Trojánek 

Omluveni: dr. K. Fajfrlík, prof. R. Chlíbek, dr. B. Macková, prof. P. Pazdiora, dr. P. Petráš 

 

1. Úvodní části jednání výboru byla věnována hlavní odborné akci SEM - Pečenkovým 

epidemiologickým dnům. Dr. Kynčl informoval členy výboru, že jím oslovení krajští 

epidemiologové neprojevili zájem o organizaci konference. Ani ostatní členové 

výboru nebyli úspěšní. Z tohoto důvodu dr. Kynčl ještě před jednáním výboru oslovil 

předsedu SEM, který tuto konferenci úspěšně uspořádal v roce 2020. Prof. Pazdiora je 

ochoten vyjít vstříc a Pečenkovy dny se tedy uskuteční ve dnech 14.-16.9.2022 

v Plzni. Výbor děkuje prof. Pazdiorovi za odhodlání a věří, že se opět bude jednat o 

zdařilou odbornou akci. 

 

2. Mezikrajový seminář epidemiologů v Broumově, odložený z důvodu covid-19, by 

se měl uskutečnit ve dnech 17.-19.5.2022. Tuto odbornou akci pořádá dr. E. Beranová, 

ředitelka protiepid. odboru KHS se sídlem v Hradci Králové. 
 

3. Byla diskutována možnost sloučení obou typů výše uvedených akcí, vzhledem 

k omezeným finančním a personálním zdrojům. Diskuse nebyla uzavřena a bude 

pokračovat. Stejně tak je otázkou další diskuse nalezení vhodného termínu, ke zvážení 

je např. duben, čímž by se zajistil půlroční odstup od podzimních konferencí. 

V případě sloučení akcí lze zvážit např. též uspořádání sekce pro SŠ odborné 

pracovníky. Doporučeno je využít terénních epidemiologů aby aktivně navrhovali 

témata k prezentacím. Vzhledem ke specifičnosti problematiky a přechodu pracovníků 

KHS mezi státní zaměstnance  je žádoucí, aby Ministerstvo zdravotnictví zajistilo 

příspěvek na pořádání odborných akcí typu PED/mezikraj. seminář, neboť i MZ 

by mělo mít zájem na dalším vzdělávání odborných pracovníků v oboru 

epidemiologie. 
 

4. Plán odborných akcí v Lékařském domě na rok 2022: návrhy možných témat 

předložili dr. Částková, dr. Fabiánová, dr. Křížová, dr. Kynčl, dr. Vlčková a prof. 

Pazdiora. Po rozsáhlé diskusi se do užšího výběru dostala témata: nákazy s přírodní 

ohniskovostí, novinky v očkování, parazitologie, původci virových gastroenteritid a 

význam fekální kontaminace povrchových vod, respirační infekce a chřipka, 

tuberkulóza a mykobakteriózy. Další postup projedná předseda SEM s předsedou SIL. 
 

5. V souvislosti se semináři v Lékařském domě dr. Kynčl připomněl, že je žádoucí se 

vrátit k praxi nahlášení programu odborného semináře koordinátory nejpozději 6 

týdnů před jeho konáním, a to jak vzhledem k související administrativě, tak vzhledem 

k vhodnosti medializace programu nejen na webu, ale též v tištěných časopisech.  
 

6. Dr. Kynčl seznámil členy výboru s výsledky hlasování per rollam ohledně 

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti 

pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního 

lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP 

(SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti 
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onemocnění covid-19 z 23.8.2021, které je dostupné na https://www.sem-

cls.cz/dokumenty/3_davka_covid.pdf. Z 8 hlasujících členů výboru bylo 7 pro, 1 proti; 

3 nehlasovali. Členové výboru se shodli na tom, že je žádoucí pokračovat ve 

společných stanoviscích a doporučeních více odborných společností a pověřili 

předsedu SEM v jednání s ostatními předsedy společností; k vlastním stanoviskům se 

musí vždy vyjádřit všichni členové výboru.   
 

7. Sekretariátem ČLS JEP, resp. MZ ČR, byly zaslány předsedovi SEM následující 

materiály k připomínkování: veřejné připomínkové řízení k metodickým materiálům 

klasifikačního systému CZ-DRG verze 4.0 revize 1 (termín 9.8.), návrh novely 

vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (termín 20.8.),  návrh novely vyhlášky č. 

376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním 

pojištění (termín 5.9.), návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se 

vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (termín 7.9.) – členové 

výboru nevznesli připomínky. Dne 2.9. přišel návrh novely vyhlášky 397/2020 - 

započtení praxe na covidových pracovištích (termín na vyjádření je 16.9.).  
 

8. Dr. Kynčl poděkoval dr. Fabiánové za postupné a průběžné vylepšování webu SEM. 
 

9. Zářijový seminář v Lékařském domě: 

7.9.2021 13:30 Virové hepatitidy 

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

 

10. Říjnový seminář v Lékařském domě: 

5.10.2021 13:30 Lékařská parazitologie 

SEM, SIL; koord.: dr. K. Fajfrlík, dr. F. Stejskal 
 

11. Příští schůze výboru SEM je plánována 5.10.2021 v 10:00 v SZÚ.  
 

 

 

 

 

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.     MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D. 

místopředseda SEM      vědecký sekretář SEM 
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