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Zpráva o činnosti Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP  
v roce 2009 

 
V roce  2009 zajišťoval realizaci úkolů Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) 
výbor ve složení: 
 
MUDr. Pavla Křížová, CSc.  předsedkyně 
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.  místopředseda 
RNDr. Petr Petráš, CSc.  vědecký sekretář 
MUDr. Jitka Částková, CSc.  pokladník 
 
Revizní komise: 
MUDr. Jana Vlčková 
MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. 
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. 
 
Další členové výboru: 
doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. 
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. 
doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. 
doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. 
MUDr. Josef Trmal, Ph.D. 
RNDr. Vratislav Němeček, CSc. 
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. 
 
Sekretářkou SEM je paní Monika Heroldová. 
 
Součástí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii je Sekce lékařské parazitologie, jejímž 
předsedou je RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. 
 
Činnost SEM byla zaměřena na obory epidemiologie a mikrobiologie v úzké návaznosti na obory 
infekčního lékařství a pediatrie a ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP (ČLS JEP),  
Společností lékařské mikrobiologie ČLS JEP (SLM), Společností infekčního lékařství ČLS JEP (SIL), 
Vakcinologickou společností ČLS JEP a Čs. společností mikrobiologickou při AV ČR (ČSSM).  
 
Schůze výboru SEM se konaly v budově ředitelství Státního zdravotního ústavu v Praze pravidelně 
každé první úterý v měsíci s výjimkou prázdninového období. Zápisy ze schůzí výboru SEM 
vypracované společně předsedkyní a vědeckým sekretářem, byly zasílány sekretariátu ČLS JEP, 
předsedkyni SIL a předsedovi SLM.  
 
Výbor jednomyslně rozhodl, že informace o dění ve Společnosti jakož i zápisy ze schůzí výboru 
budou členům SEM dostupné na webové stránce Společnosti http://www.sem-cls.cz/  jejíž činnost 
byla zahájena v březnu 2007 prostřednictvím firmy MeDitorial. Kontaktem s touto firmou byl pověřen 
prof. Beran. Po zhodnocení opožděné aktualizace webové stránky SEM nabídl prof. Beran, že 
dohodne s Meditorial, aby aktualizaci prováděl on sám osobně. Výbor souhlasil a velmi oceňuje, že  
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aktualizace web SEM zajišťovaná prof. Beranem je perfektní. Výbor se dohodl, že jednou ročně bude 
posílat všem členům SEM cirkulář s nejdůležitějšími informacemi, především se seznamem úterních 
seminářů v Lékařském domě. 
 
Členská základna 
Během roku 2009 bylo přijato do SEM 16 nových členů. Bylo ukončeno 8 členství na základě žádosti 
o ukončení či přerušení placení členských příspěvků. Byla provedena kontrola databáze členů SEM, 
včetně čestných členů. Aktuální stav členské základny je 421.  
 
Spolupráce s ČLS JEP 
Sekretariát ČLS průběžně zajišťoval vyhotovení certifikátů účastníkům plánovaných odborných akcí 
a rovněž agendu čestných členství. 
XIX. Kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí - ZOONÓZY se uskutečnil 22.4.09 v hotelu Olympik 
v Praze.  SEM se aktivně podílela na přípravě programu, předsedkyně dr. Křížová byla hlavním 
odborným garantem. Jako přednášející vystoupila řada členů Společnosti, včetně členů výboru: prof. 
Beran, doc. Kříž, doc. Pazdiora, dr. Kodym, dr. Príkazská. Oficiální zahájení mělo mimořádně 
vysokou společenskou i odborně aktuální úroveň. Na velmi kvalitní odborné přednášky účastníci 
bohatě diskutovali. Byla vysoká účast po celou dobu kongresu, účastníci akci pozitivně hodnotili.  
Cena ČLS JEP za publikaci v roce 2009 – jedním z oceněných byl prof. Beran za knihu Lexikon 
očkování. Slavnostní předání ceny proběhne 27.10.09 ve Valdštejnském paláci – za výbor SEM se 
účastnila doc. Jelínková. 
 
Časopis SEM Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 
Časopis je vydávaný Nakladatelským střediskem ČLS JEP. Redakční rada časopisu a výbor SEM úzce 
spolupracují. I nadále neplánují přistoupit k povinnému odběru EMI členy naší Společnosti, ačkoli 
řada Společností již tak u svých časopisů učinila. Výbor SEM i redakční rada EMI apelují na členy 
SEM, aby se dle svých možností stali odběrateli EMI a přispívajícími autory EMI. Informace o 
časopisu a pokyny pro autory EMI jsou na webové stránce EMI:  
http://www.prolekare.cz/epidemiologie i v tištěné podobě časopisu. 
Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České 
republice na základě schválení na  234. zasedání Rady pro výzkum a vývoj (odborný a poradní orgán 
vlády České republiky). Pro účely zpráv o řešení vědeckých projektů je toto zařazení hodnoceno jako 
IF.  
 
Šéfredaktor časopisu Folia Microbiologica, dr. Jiří Matějů požádal Společnost SEM, zda by mohla 
pomoci finančním příspěvkem překlenout současnou ekonomickou krizi časopisu. Tento mezinárodní 
časopis je vydáván Mikrobiologickým ústavem AV ČR spolu s ČSSM. Z českých časopisů, které 
publikují články z klinické a lékařské mikrobiologie, je jediným, který má impakt faktor; dlouhodobě 
vychází šestkrát ročně v anglickém jazyce. Po rozsáhlé diskuzi přítomných členů výboru bylo 
dohodnuto, že SEM časopisu Folia Microbiologica pomůže, s tím, že do jeho redakční  rady Folia 
Microbiologica bude kooptován člen výboru naší Společnosti. Byla odhlasována částka 80 000.- Kč.    
 
Cena prof. Karla Rašky za významné publikace v oborech epidemiologie a mikrobiologie 
Cena  prof. Karla Rašky je každoročně udělována jednomu členu Společnosti pro epidemiologii a 
mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím kalendářním roce 
v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.  
Vyhodnocení předložených návrhů bylo provedeno pětičlennou komisí složenou z členů výboru SEM, 
která zhodnotila 10 navržených publikací na schůzce dne 8. 9. 2009. 
Komise připomněla podmínky udělení ceny:  - u prvního autora - členství v SEM v době uveřejnění 
publikace, jedná se o původní vědeckou práci, návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů.  
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Nejvíce hlasů na udělení ceny za publikaci v roce 2008 získala práce: 
P. Pazdiora, J. Benešová, Z. Böhmová, J. Králíková, A. Kubátová, I. Menclová, I. Morávková, J. 
Průchová, M. Přechová, M. Spáčilová, Z. Vodrážková, V. Štruncová, M. Švecová: The prevalence  
of tick-borne encephalitis in the region of West Bohemia (Czech Republic) between 1960-2005.      
Wien Med Wochenschr. 158 (3-4), 91-7 (2008) 
Cena byla předána zástupci autorského kolektivu doc. Pazdiorovi na 23. Pečenkových 
epidemiologických dnech v září 2009 v Jihlavě.  
 
Akce zaměřené ke 100. výročí narození prof. Karla Rašky,  zakladatele moderní epidemiologie: 
A) V síni Coriových na 1.LF UK se konalo 117. listopadu sympozium „Surveillance a budoucnost 
epidemiologie“, které organizovaly 1.LF KUUK a, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS 
JEP ve spolupráci se SZÚ a 3.LF KU UK v Praze.  Hlavním organizátorem byl prof. Ivan Raška. Akce 
byla věnována jak vzpomínkám, tak především současnosti i budoucnosti epidemiologie infekčních 
onemocnění. V úvodu programu promluvil prof. Walter Holland z London University. Se svými 
příspěvky vystoupila řada dnešních i bývalých pracovníků SZÚ , (dr. Aldová, dr. Švandová, dr. 
Brůčková, dr. Havlíčková, dr. Kubín) včetně členů výboru naší Společnosti (dr. Trmal, dr. Křížová, 
doc. Kříž, dr. Dlhý, doc. Pazdiora, dr. Havlíčková, dr. Petráš) a další odbornícipamětníků  (prof. Hána, 
dr. Šteflová, prof. Janout, dr. Aldová, dr. Zikmund, dr. Brůčková, dr. Kubín). 
B) Zvláštní číslo EMI 4-2009 dedikované prof. Raškovi. 
V obsahu čísla, které právě vyšlo a členové výboru jej dostali na stůl, je jeden hlavní článek věnovaný 
působení a odkazu prof. Rašky, zakladatele moderní české epidemiologie, o který byl požádán          
dr. Plesník. Další jsou odborné články z epidemiologické a mikrobiologické problematiky.  
 
Odborné akce v roce 2009 
Celostátní akce: 4 akce - viz příloha 1  
23. Pečenkovy epidemiologické dny 2009, Jihlava, 22.-24.9.2009 – organizovala dr. Alena 
Dvořáková. Výbor se jednomyslně shodl v názoru, že letošní Pečenkovy dny se vyjimečně podařily 
jak po stránce odborné, tak organizační i společenské. Předsedkyně SEM poslala poděkování všem,  
kteří se o úspěšný průběh Pečenkových dnů zasloužili.  
 
Semináře v Lékařském domě: 8 seminářů - viz příloha 2 
 
Odborné akce garantované SEM v roce 2009 (chronologicky): 

a) Slezské dny preventivní medicíny – 11.-12.2.09 v Lázních Darkov 
b) Moravské epidemiologické dny – 14.-15.5.09 v Rožnově pod Radhoštěm 

Výbor SEM detailně diskutoval skutečnost, že pořádání odborných regionálních akcí může přinášet 
problémy se zajišťováním sponzorů i pro celostátní akce. Na druhou stranu však tyto regionální akce 
dávají možnost účastnit se odborných akcí a postgraduálního vzdělávání většímu počtu účastníků. 
Výbor SEM nabádá organizátory regionálních akcí k jejich uvážlivé realizaci a i nadále bude 
zájemcům poskytovat garanci a pomáhat při zajištění kreditů a certifikátů, po předložení: 

• žádosti o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání 
• přihlášení nové akce garantované organizační složkou ČLS JEP 
• programu odborné akce 

Tyto dokumenty musí být předloženy nejméně 6 týdnů před pořádáním odborné akce.  
Formuláře Žádosti o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání a  
Přihlášení nové akce garantované organizační složkou ČLS jsou na webové stránce 
ČLS JEP: http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni.  
U odborných akcí garantovaných SEM má výbor SEM právo zasáhnout do programu. 
Všechny odborné akce pořádané či garantované SEM byly součástí celoživotního vzdělávání a byly 
ohodnoceny kredity. 
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KMIN – Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí 
Zástupci SEM se 8.června 09 sešli v SZÚ se zástupci Společností SIL a SLM. Bylo přijato společné 
stanovisko: KMIN se bude konat jednou za dva roky a jako hlavní organizátor se budou střídat 
všechny tři Společnosti, přičemž prezidentem kongresu bude předseda, případně jím určený člen 
výboru. Na SEM připadá organizování KMINu v roce 2011, v tomto roce se Pečenkovy 
epidemiologické dny konat nebudou. Celý text společného stanoviska ze schůze 8.6. je uveřejněn na 
webových stranách SEM v sekci Zápisy ze schůzí. 
KMIN 2009  
Kongres proběhl v Olomouci ve dnech 29.-31.10.09, hlavním pořadatelem byla Společnost lékařské 
mikrobiologie ČLS JEP, president kongresu byl prof. Milan Kolář. Spolupořadatelské společnosti: 
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. 
Kongres byl organizován na vysoké odborné i společenské úrovni.  
 
Spolupráce se Slovenskými odbornými společnostmi 
Doc. Nikš, předseda Slovenské společnosti klinické mikrobiologie SLS, tradičně poslal pozvání pro 
zástupce SEM na XII. Prowázkove dni, které se konají 22. a 23. 10. 2009 v Komárně. Konference 
se zúčastnila jakožto zástupce SEM doc. Jelínková, spoluautor přednášky dr. Heinigeové o životě a 
díle prof. St. Prowázka. 
Na pozvání organizátorů se dr. Dlhý zúčastnil VIII. Červenkových dnů preventivní mediciny, které 
proběhly 20. – 22.5. v lázních Brusno, v okrese Banská Bystrica. 
Předsedkyně Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti, doc. MUDr. Zuzana 
Krištúfková, Ph.D., poslala výboru SEM informaci o pořádání I. slovenského vakcinologického 
kongresu, který se bude konat 14. - 16.1.2010 v hotelu Patria na Štrbském plese. Informace o 
kongresu byla umístěna na webové stránce SEM. 
 
Spolupráce s ESCMID 
Potvrzeno zaplacení členského příspěvku SEM, jakožto afiliované společnosti ESCMID na 2008-
2009. 
19th ECCMID 2009 Helsinky:  nabídka SEM  úhrady registračního poplatku pro první autory  přijatých 
abstraktů, členy SEM nebyla využita. Kongres ECCMID měl opět obrovskou účast, přítomno bylo 
6650 delegátů ze 100 zemí. Mezi přednáškami odezněly i příspěvky 4 českých zástupců: dr. Pavly 
Křížové, prof. Romana Prymuly, dr. Luďka Rožnovského a mladé kolegyně ze SZÚ, Mgr. Lenky 
Křížové. Dr. P. Křížová působila i jako spolupředsedkyně jedné sekce. Bohaté bylo zastoupení 
českých autorů v posterových sekcí. Příští, jubilejní 20. kongres ECCMID se bude konat 10. – 13. 4. 

010 ve Vídni, prezidentem byl jmenován prof. Graninger. 2 
Spolupráce s MZ ČR 
Sérologické přehledy 2009 – předsedkyně SEM předala Hlavnímu hygienikovi ČR doporučení 
výboru: dvě varianty seznamu infekcí (kratší – úspornější a delší – obsáhlejší) vzhledem k možnostem 
zajištění laboratorní diagnostiky. Ministerstvo akceptovalo kratší variantu. 
Předsedkyně po e-mailové diskuzi informovala MZ ČR o stanovisku SEM ke změnám v očkovacím 
schématu – především nedoporučit přeočkování proti TBC. 
Vyhláška – seznam pracovišť – návykové látky  – připomínky do 20.4. 09. 
Vyhláška o technickém vybavení laboratoří – připomínky k vyhlášce byly vypracovány společně 
se Společností SLM. Na MZ ČR je osobně předali dr. Křížová, dr. Scharfen a dr. Bébrová. 
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Odbor vzdělávání a vědy se prostřednictvím ČLS JEP obrátil na SEM o doporučení vhodných 
kandidátů na členství v akreditačních komisích, které MZ zřizuje.   
Výbor SEM navrhl do 

• komise pro hygienu a epidemiologii a zároveň do komise pro epidemiologii: prof. Berana, dr. 
Trmala, doc. Pazdioru, dr. Slezáka a dr. Vlčkovou. 

• komise pro lékařskou mikrobiologii dr. Žemličkovou, doc. Woznicovou, dr. Mencla, dr. 
Fajfrlíka a dr. Růžičku. 

 
Výbor SEM byl vyzván Ministerstvem zdravotnictví k připomínkování novely vyhlášky 473/2008 
Sb., která se týká systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Předsedkyně Společnosti 
děkuje všem členům výboru, kteří poslali své připomínky. Připomínky byly zpracovány a poslány na 
MZ 20.11.2009. Předsedkyně zároveň požádala, aby SEM byla přizvána i do druhého 
připomínkovacího připomínkového kola.        
V rámci vnitřního připomínkového řízení byl SEM zaslán i návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., 
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Nikdo z členů výboru 
připomínky neměl.   
 
Spolupráce s IPVZ 
Vyhláška o postgraduálním vzdělávání.  Prof. Kolářová informovala o svém dopisu předsedovi ČLS 
JEP prof. J. Blahošovi, v kterém vyjádřila nespokojenost s touto vyhláškou a s tím, že 
k připomínkování nebyly společnosti SEM a SLM přizvány. Výbor SEM s obsahem dopisu souhlasí. 
Vzdělávací program v oboru Lékařská mikrobiologie pro lékaře. Předsedkyně Společnosti 
informovala o korespondencí mezi ní a prof. Libuší Kolářovou, vedoucí katedry mikrobiologie 
v IPVZ, k připomínkám, které zaslala na Odbor vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví 
k  návrhu postgraduálních V vzdělávacích programů v oboru Lékařská mikrobiologie. Připomínky se 
týkaly mj. definice školitele atestačních prací,  garanta personálního a technického vybavení kurzů a 
vypuštění garance odborných Společností. Společnost SEM jednoznačně souhlasí a podporuje postup 
prof. Kolářové v dané věci. Totéž se týká náplně vzdělávacích programů pro nelékaře.  
 
Spolupráce se SÚKL 
SLM společně se SEM  navrhla zástupce do Komise pro lékovou politiku:  dr. Jindrák, dr. Nyč, dr. 
Urbášková. 
 
Tato zpráva o činnosti Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP za rok 2009 byla spolu 
se zprávou revizní komise přečtena a diskutována na schůzi výboru dne 2. 3. 2010.  
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V Praze, 2. března 2010 
 
                                                                                  
 
 

MUDr. Pavla Křížová, CSc.                                           
                                                                                            předsedkyně Společnosti 
        pro epidemiologii a mikrobiologii 
        ČLS JEP 
 
2 přílohy:  
Plán odborných akcí SEM ČLS JEP v roce 2009 
Plán odborných seminářů SEM ČLS JEP v Lékařském domě v roce 2009 
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