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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č. 24) 

 

Zápis z on-line schůze výboru konané 7. 12. 2021 

 

 

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

prof. R. Chlíbek, dr. P. Křížová, dr. B. Macková, dr. P. Petráš, dr. J. Trmal  

 

Omluveni: dr. J. Vlčková prof. J. Beran, dr. V. Němeček, dr. M. Trojánek 

 

 

1. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o aktivitách k připomenutí udělení státního 

vyznamenání prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc., například text na webu SEM a SZÚ, 

uveřejnění ve Zprávách CEM (SZÚ Praha), v časopise Epidemiologie, mikrobiologie, 

imunologie, Medical Tribune a online magazínu Univerzity Karlovy Forum. 

2. Prof. Pazdiora poblahopřál dr. Trojánkovi k udělení Ceny prezidenta České lékařské 

komory za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. Slavnostní předání ceny 

se uskutečnilo 4. 11. 2021 v Praze. 

3. Prof. Pazdiora projednal se členy výboru požadavek Odborného výboru pro akreditaci 

zdravotnických laboratoří (OV ML) na nové odborné posuzovatele ČIA; za SEM se 

účastní již dr. Fajfrlík, další mikrobiolog navržen nebyl. K předloženému textu nemá 

výbor SEM připomínky. 

4. Prof. Pazdiora informoval členy výboru o spolupráci s dalšími odbornými 

společnostmi ČLS JEP, zejména s Českou vakcinologickou společností, a konstatoval, 

že přibývá textů/doporučení s multioborovou podporou. Per rollam výbor SEM 

odsouhlasil text k očkování dospělých proti pneumokokovým onemocněním a 

očkování dětí 5-11 let proti covid-19. 

5. MUDr. Trojánek informoval, že minulý antibiotický seminář pořádaný SIL ČLS JEP 

prezenčně a on-line formou měl 558 shlédnutí Prosincový seminář pořádaný na téma 

Aktuality v mikrobiologii dne 7.12. je opět k dispozici na 

https://www.youtube.com/watch?v=UnQJjHVJ2l0  

6. Výbor SEM projednal plán odborných seminářů v LD a plán odborných akcí na rok 

2022: 

 Třeboňský mezioborový seminář 2022 byl zrušen  

 Mezikrajové epidemiologické dny, 17.-19.5.2022  

 Pečenkovy epidemiologické dny, 14.-16.9.2022  

 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické a XXVIII. Moravsko-

slovenské mikrobiologické dny, 15.–17. 9. 2022 v Brně. Pořadatelé: 

Československá společnost mikrobiologická. Kongres se koná pod záštitou: FN u 

sv. Anny v Brně; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity; SLM ČLS JEP (výbor 

souhlasí). 

 

Vzhledem k stávající epidemiologické situaci může být termín akcí přesunut. 

SIL doplnil s časovou prodlevou předložený Plán odborných seminářů na rok 2022. 

Bude rozeslán všem členům výboru a vyvěšen na webu SEM. Z plánu SIL se členové 

výboru SEM poprvé dozvěděli o změně termínu konání KMINE. Místo avizovaného 

termínu od 23.11. je KMINE plánován na 22.9.-24.9.2022 v Praze. Kumulaci s dalšími 

akcemi (PED a HVD) nepovažují členové výboru SEM za šťastnou. Pokud se má 

KMINE konat jako společná akce 3 odborných společností, je žádoucí spolupráce již 

při stanovení termínu. Vyjádření bylo zasláno místopředsedovi SIL dr. Chrdlemu. 

 

7. Různé:  

https://www.youtube.com/watch?v=UnQJjHVJ2l0
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 Prof. Chlíbek informoval členy výboru o vývoji stávajících odborných skupin na 

MZ ČR ke covidu-19; po jmenování nového ministra zdravotnictví by měla svou 

činnost ukončit Klinická skupina a již byla ustanovena nová skupina s názvem 

Národní institut pro zvládání pandemií s pěti samostatnými pracovními skupinami. 

 Prof. Pazdiora konstatoval, že náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR 

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., obeslala se žádostí o stanovisko k návrhu novely 

vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, resp. k návrhům 

novelizačních bodů tohoto předpisu, které řeší zavedení povinného očkování proti 

nemoci covid-19 u vybraných populačních skupin, pouze předsedu ČVS, a nikoliv 

SEM nebo krajské epidemiology. 

 Dr. Fajfrlík připomněl, že laboratoře, které se zabývají „covidem“, jsou již přes 1,5 

roku vystaveny extrémní zátěži a na „normální“ diagnostiku téměř nezbývá čas. 

Navíc od minulého týdne byl opět navýšen počet vyšetřovaných „covid“ vzorů za 

den. Bylo konstatováno, že plošné vyšetřování protilátek je ekonomicky neúnosné 

a že stávající epidemiologickou situaci již nelze řešit jen neustálým navyšováním 

laboratorních kapacit. Měla by být správně nastavena sentinelová surveillance 

onemocnění covid-19, která umožní snížit počet vyšetřovaných vzorků. 

 Dr. Křížová informovala členy výboru o rozpočtu SEM a o situaci časopisu 

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 

 Prof. Pazdiora informoval o úmrtí nejstaršího člena SEM, prof. MUDr. Stanislava 

Doutlíka, DrSc., který zemřel dne 1.12.2021 ve věku 94 let. 

 Prof. Pazdiora informoval členy výboru, že ho oslovila paní doc. Göpfertová za 

katedru Hygieny a epidemiologie IPVZ s návrhem edukačního programu pro 

nelékaře po základní specializaci, případně i pro lékaře po atestaci z HE, který by 

jim mohl být dodatečně uznán jako funkční kurz (tyto zatím nejsou akreditovány v 

žádném oboru).  

 

8. Příští schůze výboru SEM je plánována na 1.2.2022 v 10:00 v SZÚ, s ohledem na 

epidemiologickou situaci může proběhnout i distančně.  
 

 

 

 

 

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

vědecký sekretář SEM     předseda SEM 

 


