ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24)
Zápis ze schůze výboru konané hybridní formou 5. 4. 2022
Přítomni: prof. P. Pazdiora, dr. J. Kynčl, dr. K. Fabiánová, dr. J. Částková, dr. K. Fajfrlík
prof. R. Chlíbek (distančně), dr. P. Křížová, dr. B. Macková (distančně),
dr. V. Němeček, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal (distančně), dr. M. Trojánek (distančně),
dr. J. Vlčková (distančně)
Omluveni: prof. J. Beran
1. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o programu květnového odborného semináře
v Lékařském domě na téma „Původci virových gastroenteritid, význam fekální
kontaminace povrchových vod“, který je již avizován na webu SEM na
https://www.sem-cls.cz/aktualne/seminar-puvodci-virovych-gastroenteritid-vyznamfekalni-kontaminace-povrchovych-vod-426, připravuje prof. Pazdiora a Mgr.
Vašíčková, dále informoval o zajištění občerstvení na dubnový seminář externí
firmou a připomněl, že smlouva na zajištění on-line přenosu ze seminářů
(streamovaní) s firmou Abbvie by se měla prodloužit i na rok 2023 a že by bylo dobré
zajistit kromě firmy Diasorin a Abbvie sponzoring ještě další firmy.
2. Výbor SEM ČLS JEP projednal úpravu registrace účastníků na odborné semináře
v Lékařském domě a vydávání certifikátů za odborné akce. Počínaje květnovým
seminářem bude třeba se nejpozději v den semináře do 13:30 hod. zaregistrovat
vyplněním formuláře uvedeného u daného semináře na webu SEM bez ohledu, zda
jedinec plánuje osobní či on-line účast. Na základě vyplnění formuláře bude lékařům
provedena i registrace akce do centrálního systému ČLK a bude přidělen daný počet
kreditů.
3. Prof. Pazdiora poděkoval za organizaci streamování seminářů MUDr. Trojánkovi a
panu Štrbovi který streamování seminářů zajišťuje. Výbor SEM ČLS JEP projednával
možnosti, jak s nahrávkami seminářů dále disponovat. Jako ideální řešení se jeví
společné úložiště s názvem „KMINEVA“ pro semináře SEM, SIL, SLM a též České
vakcinologické společnosti ČLS JEP, kde by byly jednotlivé záznamy z odborných
seminářů uloženy podle data a bylo možné je opakovaně shlédnout. Dr. Křížová
připomněla, že přednášející by měli předem souhlasit se zveřejněním přednášky a se
streamováním, což členové výboru podpořili
4. Dr. Trojánek oznámil rezignaci na členství ve výboru SEM s tím, že chce upřednostnit
jiné odborné aktivity. Prof. Pazdiora poděkoval dr. Trojánkovi za jeho desetiměsíční
účast ve výboru SEM a informoval o obsazení jeho místa dle volebního pořadí dr.
Hanou Zákouckou, novou členku výboru požádal o zaslání potřebných údajů a fotky
dr. Fabiánové. Výbor SEM tuto změnu bere na vědomí.
5. Dr. Fajfrlík informoval o společném dokumentu SLM ČLS JEP a SEM ČLS JEP.
Minima pro personální obsazení mikrobiologického pracoviště vysokoškolskými
pracovníky se specializovanou způsobilostí či ve specializační přípravě v oboru
lékařská mikrobiologie/mikrobiologie, který slouží mimo jiné k udržení odbornosti
v oblasti mikrobiologie a může být i podkladem pro akreditaci laboratoře. Předseda
SLM prof. Dřevínek odešle odkaz na společné stanovisko na NASKL a ČIA, aby
měly podklady pro svou kontrolní činnost. Tento dokument výbor schválil (10 z 11).
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6. Prof. Pazdiora informoval o zrušení jarního termínu Mezikrajového semináře
epidemiologů v Broumově.
7. Výbor SEM schválil jako člena společnosti dr. Evu Poláčkovou.
8. Výbor SEM schválil per rollam (z deseti hlasujících bylo devět pro a jeden proti)
Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) Jana Evangelisty Purkyně
(JEP), Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení
praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a
mikrobiologii ČLS JEP k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou
pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině
https://www.sem-cls.cz/dokumenty/D_Ua_22.pdf
9. Výbor SEM diskutoval o formě setkávání na dalších zasedáních, zda se setkávat pouze
online nebo umožnit jako doposud hybridní formu. Výsledkem je shoda na hybridní
formě jednání, což umožňuje přítomnost většího počtu členů výboru.
10. Prof. Pazdiora informoval o rozesílání materiálů a informací členům SEM mailem
prostřednictvím ČLS JEP.
11. Prof. Pazdiora informoval o výsledku dalšího jednání komise při MZ, která přiřazuje
výkony pro zdravotní pojištění, ze dne 17. 3. 2022. Tématem bylo, zda s odborností
epidemiolog lze očkovat vakcíny hrazené ze zdravotního pojištění, tj. zda této
odbornosti lze přiřadit očkovací výkon. Proti byli při hlasování zástupci praktických
lékařů, odboru pro zdravotní péči při MZ a zástupci zdravotních pojišťoven. Přes apel
pana ministra Válka, aby při zdravotních ústavech zůstala síť očkovacích center
v současné podobě, nenastala zatím žádná změna. V následující diskuzi nazval prof.
Chlíbek tento stav absurdním, zejména pokud se uvažuje o zapojení lékárníků a
stomatologů do očkování. Navrhl problém oficiálně projednat v NIKO.
12. Různé:
 Dr. Křížová sdělila, že informace o zaplacení členských poplatků budou dle
sdělení ČLK rozesílány mailem, případně poštou.
 Dr. Kynčl připomněl, že 1. 4. 1952 vstoupil v platnost Zákon o hygienické a
protiepidemické péči č. 4/1952 a že tedy v těchto dnech v tichosti uplynulo 70 let
od založení hygienické služby. Dr. Kynčl vyjádřil názor, že se výročí mohlo využít
k poděkování pracovníkům hygienické služby za jejich práci, zejména za poslední
náročné dva „covidové“ roky, což členové výboru podpořili. V současné době se
připravuje reorganizace hygienické služby, ale bohužel neproběhla žádná evaluace.
13. Příští schůze výboru SEM je plánována na 3. 5. 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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