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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis z on-line schůze výboru konané 1. 2. 2022 

 

 

Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. K. Fajfrlík, prof. R. Chlíbek, 

dr. P. Křížová, dr. B. Macková, dr. V. Němeček, dr. M. Trojánek, dr. J. Vlčková 

 

Omluveni: prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal 

 

1. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o komunikaci s prof. Ivanem Raškou. 

2. Výbor společnosti navrhuje do odborného výboru pro parazitologii dr. Fajfrlíka, který 

je jíž odborným posuzovatelem na ČIA 

3. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o sledovanosti seminářů v Lékařském domě a 

poděkoval za organizování on-line přenosů dr. Trojánkovi. Sál Lékařského domu má 

kapacitu cca 105-110 osob, v listopadu 2021 shlédlo prostřednictvím webu seminář 

597 osob, v prosinci 2021 celkem 206 osob a v lednu 2022 bylo připojených 362 

osob. Akce jsou propagovány na webových stránkách všech tří odborných společností 

(SEM, SIL, SLM) a doba sledovanosti je v řádech desítek minut. Byla diskutována 

otázka sjednocení postupu při udělování kreditů a dále možnost zaheslovat přístup 

k těmto seminářům.  

4. Prof. Pazdiora požádal členy výboru o schválení následujících jím navržených garantů 

odborných bloků na Pečenkovy epidemiologické dny 2022: Covid-19 (Chlíbek, 

Pazdiora); Alimentární infekce (Marešová, Karpíšková), Infekce HIV a pohlavně 

přenosné nákazy (Sedláček, Zákoucká), Infekce preventabilní očkováním (Dlhý, 

Trojánek), Infekce přenášené členovci (Zelená, Ciupek), Infekce spojené se zdravotní 

péčí a jejich prevence (Melicherčíková, Vlčková), Respirační infekce (Křížová, 

Limberková), Virové hepatitidy (Němeček, Prattingerová). Úlohou garantů je určit, 

zda zaslaný příspěvek bude zařazen do ústní nebo posterové sekce a vytvořit seznam 

přednášejících v dané sekce. Z 10 hlasujících per rollam 10 souhlasí se složením 

garantů na PED a s nominací dr. Křížové a dr. Mackové do organizačního výboru 

KMINE. Dále bylo konstatováno, že pořádání Mezikrajových epidemiologických dnů 

(Broumov) je stále nejisté. 

5. Další odborný seminář v Lékařském domě na téma Sexuálně přenosné nemoci se 

pořádá dne 1.2.2022 opět hybridní formou https://www.sem-cls.cz/aktualne/odborny-

seminar-na-tema-sexualne-prenosne-nemoci-413. Březnový seminář na téma Nákazy 

s přírodní ohniskovostí se bude konat opět hybridní formou v Lékařském domě v 

Praze dne 1.3.2022 od 13:30 https://www.sem-cls.cz/aktualne/odborny-seminar-na-

tema-nakazy-s-prirodni-ohniskovosti-414. Dubnový seminář připravuje dr. Dlhý. 

6. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o jednání s firmou Abbvie směřujícímu 

k podepsání smlouvy na financování streamování odborných seminářů v roce 2022. 

Každý přenos je relativně nákladný a odborná společnost nedisponuje takovými 

finančními prostředky. Logo firmy se bude objevovat při prezentacích v Lékařském 

domě, což Česká lékařská komora považuje za komerci a navyšuje poplatky za 

udělení kreditů na akci z 605,- Kč na 1355,- Kč. O této situaci bude prof. Pazdiora 

informovat ČLK a ČLS JEP. Reciproční službou bude i vyvěšení loga na webu SEM. 

7. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o nadcházejícím významném jubileu dr. Petra 

Petráše a o možnosti jeho ocenění ČLS JEP. Všech 10 zúčastněných členů výboru 

jednomyslně odsouhlasilo nominaci dr. Petráše na ocenění ČLS JEP. 

8. Různé:  

 Prof. Chlíbek informoval členy výboru o současné epidemiologické situaci a 

přípravách na rozvolňování. 

https://www.sem-cls.cz/aktualne/odborny-seminar-na-tema-sexualne-prenosne-nemoci-413
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 Dr. Fajfrlík informoval o nepříznivé situaci v laboratořích a konstatoval, že 

stávající antigenní testy jsou vůči variantě omikron málo citlivé a že dochází i 

k falešně pozitivním výsledkům, následně k přehlcení odběrových míst a narůstání 

PCR testování. Rovněž narůstá nemocnost zdravotníků v laboratořích a situace se 

stává neudržitelnou. 

 Byla diskutována otázka diskriminační PCR. 

 Dr. Křížová připomněla, že je potřeba platit členské poplatky a doporučila dát tuto 

informaci pro členy na webové stránky SEM 

 Dr. Kynčl informoval členy výboru o nabídce ECDC a EMA uspořádat seminář na 

podporu očkování proti covid-19. V diskuzi bylo konstatováno, že případný 

seminář by měl být cílený spíše na laickou veřejnost a to v národním jazyce a 

trvale dostupný na webu ECDC nebo EMA. Ti, co očkují, se pravidelně 

vzdělávají, průběžně jsou organizovány různé odborné semináře. Aktuálně 

nabízený seminář by tedy byl spíše o „přesvědčování přesvědčených“. 

 Dr. Macková nabídla zázemí SZÚ při přípravě PED 2022 v Plzni. 

 Výbor SEM jednohlasně schválil přijetí nových řádných členů:  

MUDr. Zuzana Halamíčková 

Mgr. Jana Kunzová 

Mgr. Jana Lindušková 

 

9. Příští schůze výboru SEM je plánována na 1. 3. 2022 v 10:00 v SZÚ, s ohledem na 

epidemiologickou situaci může příp. proběhnout i distančně.  

 

 

 

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.    Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 

vědecký sekretář SEM     předseda SEM 

 


