ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané hybridní formou 1. 3. 2022
Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, prof. R. Chlíbek,
dr. P. Křížová, dr. B. Macková (distančně), dr. J. Trmal (distančně), dr. J. Vlčková
(distančně)
Omluveni: prof. J. Beran, dr. P. Petráš, dr. K. Fajfrlík, dr. V. Němeček, dr. M. Trojánek
1. Výbor SEM ČLS JEP při hlasování per rollam 28. 2. 2022 jednomyslně (10 z 10)
souhlasil s finanční podporou Ukrajiny odesláním finanční částky ve výši 50 000 Kč.
2. Prof. Pazdiora informoval o podepsání roční smlouvy s firmou Abbvie dne 15. 2. 2022
na financování on-line vysílání odborných seminářů z Lékařského domu. Bylo
ujednáno, že za poskytnutou částku 70 000,- Kč bude logo firmy Abbvie umístěno na
webu SEM a na 6 seminářích konaných v Lékařském domě v průběhu roku 2022 se
objeví sdělení, že „Technické zajištění semináře bylo zajištěno firmou Abbvie“.
(Cena za přenos/streamování jednoho semináře je cca 12 000,- Kč).
3. Prof. Pazdiora poděkoval dr. Vlčkové za přípravu březnového semináře „Nákazy
s přírodní ohniskovostí“, který by organizován společně s paní docentkou Krbkovou
za SIL. Připomněl pořadatelům budoucích seminářů, že je nutné vedle odborné
náplně semináře řešit také problematiku občerstvení pro účastníky semináře přímo
v Lékařském domě.
Dubnový seminář na téma „Novinky v očkování“ připravuje dr. Dlhý a bude se
konat opět hybridní formou v Lékařském domě v Praze dne 5. 4. 2022 od 13:30,
program semináře je již na webu: https://www.sem-cls.cz/aktualne/odborny-seminarna-tema-novinky-v-ockovani-422.
Prof. Pazdiora připomněl pravidla pro získávání kreditů:
 Pro účastníky semináře s osobní účastí v LD platí, že pro získání kreditů v rámci
celoživotního vzdělávání je nutné s sebou mít své evidenční číslo České lékařské
komory, které lze nalézt na stránkách ČLK a které napíšete do prezenční listiny na
semináři https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html
 Pro on-line účastníky platí, že na webináře SEM není nutné se předem (zatím!)
přihlašovat. Shlédnutí webináře organizovaného SEM do následujícího pondělí
opravňuje k získání certifikátu, o který lze zažádat na e-mailové adrese
sem@fnplzen.cz a v e-mailu je nutné uvést své evidenční číslo České lékařské
komory https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html.
Květnový seminář na téma „Původci virových gastroenteritid, význam fekální
kontaminace povrchových vod“ připravuje prof. Pazdiora a Mgr. Vašíčková.
4. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o přípravách na konferenci KMINE; prof
Beneš jako prezident konference již vytipoval klíčová témata a první přípravné
jednání je naplánováno na 3. 3. 2022, na jednání bude SEM zastupovat místopředseda
dr. Kynčl. Zároveň prof. Pazdiora konstatoval, že v září 2022 dojde k nakumulování
mnoha odborných akcí, což bude jistě spojeno s tříštěním zájmu o účast z hlediska
odborné veřejnosti, i z hlediska účasti sponzorů.
5. Prof. Pazdiora připomněl další odborné akce, které se budou konat v nejbližších
týdnech:
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Konferenci DDD, která se uskuteční ve dnech 25.-27. dubna 2022 v Poděbradech
odloženou XIV. konferenci DDD 2020 „Přívorovy dny“ a
 XIII. Slovenský vakcinologický kongres, který se bude konat ve dnech 26.-28. 5.
2022 v Tatranské Lomnici v Grand hotelu Praha.
Informace o obou akcích jsou na webu SEM.
6. Výbor SEM ČLS JEP podpořil 9. 2. 2022 stanovisko výboru Společnosti hygieny a
komunitní medicíny ČLS JEP ze dne 8. 2. 2022 k plánovanému snižování počtu
pracovníků hygienických stanic, pro podporu per rollam hlasovalo 10 členů výboru.
7. Prof. Pazdiora poděkoval dr. Dražanovi z ČVS za přípravu aktualizace Doporučení
pro očkování proti covidu-19.
8. Výbor SEM schválil přijetí nových členů: Mgr. Petry Vašíčkové, Mgr. Edity Kusé a
doc. Renaty Karpíškové.
9. Bylo schváleno členství dr. Mackové v odborném výboru Českého institutu pro
akreditaci.
10. Výbor SEM odsouhlasil text návrhu ocenění dr. Petráše Cenou J. E. Purkyně ČLS
JEP. Návrh byl odeslán 14. 3.
11. Různé:
 Prof. Pazdiora, dr. Křížová, prof. Chlíbek a dr. Kynčl diskutovali otázku
aktualizace stávajícího doporučení očkování proti meningokokovým infekcím,
vzhledem k nové meningokokové tetravakcíně na trhu a případnému přeočkování
adolescentů.
Prof. Pazdiora informoval o jednání komise při MZ ČR, na základě kterého nemohou
pracovníci z atestací v oboru hygiena a epidemiologie vstoupit do vztahu se zdravotními
pojišťovnami, tzn. například jim nebudou propláceny úkony spojené s hrazeným
očkováním. V té souvislosti prof. Pazdiora připomněl prezentaci doc. Göpfertové
„Vzdělávání v oboru epidemiologie“ na lednovém semináři v Lékařském domě, o
dlouhodobém nezájmu atestantů o obor hygiena a epidemiologie.
12. Příští schůze výboru SEM je plánována na 5. 4. 2022 v 10:00 v SZÚ.

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
vědecký sekretář SEM

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda SEM
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