ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané 2. 11. 2021
Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr.
K. Fajfrlík, dr. P. Křížová, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. M. Trojánek
Omluveni: prof. R. Chlíbek, dr. B. Macková, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková
1. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in
memoriam lékaři a epidemiologovi, zakladateli moderní československé
epidemiologie prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie, humanity a lidská práva. Ocenění bylo uděleno po opakovaných snahách
výboru SEM, z iniciativy a za podpory Pirátské strany. Členové výboru poděkovali dr.
Křížové, která jako bývalá předsedkyně výboru návrhy na ocenění prof. Rašky
několikrát připravovala, a zavzpomínali na osobní zkušenost či setkání s panem
profesorem.
2. Projednání dopisu prof. Paličky (více dr. Macková) – předseda odsouhlasil 31.10.
Vzhledem k tomu, že může potenciálně vzniknout problém, že v úhradové vyhlášce
nebude uveden námi odsouhlasený Audit R3, mohou nastat dvě situace:
- Pojišťovna nebude chtít uznat Audit R3 a (v souladu s úhradovou vyhláškou) bude
požadovat doložení Auditu II (a laboratoř bude mít osvědčení o Auditu R3)
- Pojišťovny (které jsme dopisem o změně na Audit R3 informovali) budou chtít
doklad o Auditu R3
Navrhujeme proto všem pracovištím, která v letošním roce absolvovala/budou
absolvovat Audit R3, poslat text v tomto znění:
NASKL po souhlasném stanovisku Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP
potvrzuje, že Audit typu R3, provedený v roce 2021, jde podle platné metodiky nad
rámec požadavků Auditu II a z tohoto hlediska lze osvědčení o úspěšném splnění
požadavků Auditu R3 považovat také za splnění požadavků Auditu II.
Dokladem o zajištění kvality pracoviště bude Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3
(záhlaví osvědčení) a následuje text: Držitel úspěšně splnil podmínky Auditu II a podle
rozšířené metodiky také podmínky Auditu R3 pro registrovanou odbornost XXX.
Laboratoře mohou zpětně požádat o vydání tohoto osvědčení s novým textem bez
poplatku.
3. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o plánovaném ukončení činnosti NRL pro
papillomaviry a polyomaviry v ÚHKT. Diskutovala se mimo jiné otázka, zda NRL
může být přesunuta na nezdravotnické pracoviště; působnost takových laboratoří
byla potvrzena aktualizovaným seznamem NRL mimo SZÚ z dubna 2021,
publikovaným ve Zprávách CEM:
http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/30_2021/03_brezen/90_sezn
am_NRL_mimo_SZU.pdf . Dr. Fajfrlík připomněl, že expertní činnost NRL by měla
„jít“ za odborníkem, tedy vedoucí NRL.
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4. Do hlasování o očkování proti covid-19 před plánovanými operačními výkony se
3. 11. zapojilo 10 členů výboru, všichni souhlasili se zněním společného doporučení
ČSARIM, ČVS a SEM.
5. MUDr. Trojánek informoval o snaze zajistit on-line vysílání z pravidelných úterních
seminářů v Lékařském domě. První vysílání proběhlo úspěšně hned odpoledne dne
2.11. Webinář na téma „Antibiotická léčba infekcí vyvolaných MDR bakteriemi“ je ke
shlédnutí na stránkách www.infekce.cz .
6. Semináře v LD - Prof. Pazdiora informoval, že program prosincového semináře dodá
prof. Růžička do konce týdne. Dr. Křížová připomněla, že seznam seminářů na rok
2022 je třeba dodat na ČLS JEP do konce tohoto roku.
7. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o jednání ohledně KMINE v roce 2022
Kongres bude v Praze v listopadu 2022, prezidentem bude prof. Jiří Beneš. Byla
diskutována možnost společných úterních seminářů tří odborných společností SEM,
SIL a ČLM.
8. Příští schůze výboru SEM je plánována 7. 12. 2021 v 10:00 v SZÚ, s ohledem na
epidemiologickou situaci může proběhnout i distančně.

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

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda SEM
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