ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané 5.10.2021
Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík, dr.
P. Křížová, dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Vlčková
Omluveni: prof. J. Beran, prof. R. Chlíbek, dr. B. Macková, dr. J. Trmal, dr. M. Trojánek
1. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o Pečenkových epidemiologických dnech,
které se budou konat příští rok v Plzni ve dnech 14.-16.9.2022. Předběžně navrhl
následující odborná témata: covid-19, infekce spojené se zdravotní péčí a jejich
prevence, alimentární infekce, respirační infekce, infekce preventabilní očkováním,
infekce přenosné členovci, infekce HIV, STD, virové hepatitidy B, C, D. Diskutovala
se zejména problematika sponzorování a bylo konstatováno, že se postupně mění
struktura účastníků.
2. V návaznosti na předchozí diskuzi o pořádání odborných akcí oslovil prof.
Pazdiora členy výboru s dotazem ohledně kongresu KMINE, zda pořádat tuto
akci pravidelně každý rok nebo jednou za dva roky. Všech sedm přítomných
členů výboru hlasovalo pro zachování dvouletého schématu. Dále byla diskutována
otázka organizačního a vědeckého výboru u odborných akcí takového rozsahu,
případného zařazení paralelních bloků do programu atd.
3. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o jednání ohledně pravidelných úterních
seminářů v Lékařském domě s dalšími odbornými společnostmi, zejména se
diskutovalo o zapojení Společnosti pro klinickou mikrobiologii.
4. Prof. Pazdiora poděkoval členům výboru za podpoření žádosti ve věci uznání
odbornosti Hygiena a epidemiologie zdravotními pojišťovnami pro očkování
zdravotními ústavy (per rollam hlasovalo celkem 6 členů výboru, všichni souhlasili).
Řediteli Ježovi byl tlumočen požadavek na uplatňování této žádosti i pro další
subjekty, nejen pro ZÚ.
5. Prof. Pazdiora předložil seznam nově přijatých členů SEM a schválených slev
členských příspěvků.
V červnu 2021 byli schváleni noví řádní členové
 Ing. Pavel Suchánek
 MUDr. Jaroslava Chlapková
 Mgr. Martina Sittová, Ph.D.
 Bc. Jindřiška Pospíšilová
 Mgr. Lenka Klesnilová
 MUDr. Monika Todtová
 MVDr. Zdeněk Brož
 MUDr. Alžběta Studená (MD)
V září 2021 byli schváleni noví řádní členové
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 MUDr. Petr Smejkal
 MUDr. Bohdana Rezková
 MUDr. Radka Walková
Snížení členského poplatku
 MUDr. Věra Melicherčíková, CSc, pro důchodový věk
 MUDr. Alžběta Studená, mateřská dovolená.
6. Plán akcí do konce roku 2021: Na 2. listopad je připraven seminář na téma:
Antibiotická léčba infekcí vyvolaných MDR bakteriemi.
7. Příští schůze výboru SEM je plánována 2.11.2021 v 10:00 v SZÚ.

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

Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
předseda SEM
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