ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 6. 2. 2018
Přítomni: dr. P. Křížová, dr. P. Petráš, prof. J. Beneš, dr. K. Fajfrlík, dr. M. Havlíčková,
dr. V. Jindrák, dr. J. Kynčl, V. Němeček, dr. J. Trmal, dr. J. Vlčková;
Čestný člen výboru: doc. J. Jelínková;
Omluveni: prof. J. Beran, dr. J. Částková, dr. B. Macková, prof. P. Pazdiora.

1) Nové členství v SEM – o členství požádali: MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D. (*1969),
KARIM FN Olomouc a RNDr. Štefan Kuruc, MPH (*1978), Nemocnice Poprad. Členové
výboru SEM schválili přihlášky jednomyslně.
2) Volby nového výboru SEM na období 2018 – 2021. Volby byly zahájeny v lednu 2018.
Dle rozhodnutí výboru SEM a v souladu se stanovami ČLS JEP jsou volby jednokolové a
probíhají korespondenční formou. Závěrečné datum pro ukončení příjmu volebních lístků je
12.2. Volební komise (viz bod 1) prosincového zápisu), sečte hlasy a v týdnu od 19.2. osloví
navržené kandidáty, zda souhlasí se svým zvolením. Navržení kandidáti, kteří budou
souhlasit, budou pozváni na březnové jednání výboru SEM 6.3., kterého se rovněž účastní
jeho stávající členové .
Na tomto jednání výboru SEM oznámí volební komise výsledky voleb a proběhne volba
do funkcí nového výboru SEM.
3) Výbor SIL ČLS JEP zaslal výboru SEM k připomínkám Doporučený postup profylaxe a
léčby varicely těhotných a novorozenců. Prof. Pazdiora poslal členům výboru SEM své
připomínky. Budou-li mít ostatní členové výboru SEM připomínky, zašlou je do 9.2.
předsedkyni dr. Křížové, která je zpracuje a pošle za výbor doc. Rozsypalovi z výboru SIL.
4) Dr. J. Veselá ze sekretariátu ČLS JEP požádala o revizi doporučených postupů OS na
webu ČLS JEP. Dr. Křížová sekretariátu odpoví, konečné rozhodnutí bude na novém výboru
SEM.
5) Výbor SEM opakovaně připomínkoval návrh Vyhlášky o nástavbových oborech.
Sekretariátu ČLS JEP byla opět předložena zásadní připomínka výboru SEM, že v návrhu
chybí nástavbový obor epidemiologie.
6) V prosinci byl na ČLS JEP odevzdán rozpočet SEM a plán odborných akcí na rok 2018.
Dr. Křížová děkuje všem, kteří se na přípravě plánu podíleli a pokladní SEM, dr. J.Částkové
za odeslání na ČLS JEP.
7) Kniha abstraktů s programem KMINE 2017 byla umístěna na webu SEM
http://www.sem-cls.cz/kmine-2017 Webové stránky KMINE budou zrušeny.
8) Dr. Zvolský, vedoucí oddělení klinických klasifikací ÚZIS, požádal předsedkyni SEM dr.
Křížovou o připomínkování Seznamu tzv. odvratitelných příčin smrti (Avoidable causes of
deaths).
Dr. Křížová společně s vedoucí CEM dr. Mackovou zaslaly připomínky, které vycházely i
z podkladů pracovníků oddělení epidemiologie CEM.
9) Různé
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prof. J. Beneš – informoval o 4. ročníku semináře Klostridiový den, který pořádá
Diagnostická laboratoř Clostridium difficile infekcí (CDI-LAB) 2. LF UK a FN Motol
společně se SIL, SLM a Českou gastroenterologickou společností ČLS JEP. Mezioborový
seminář proběhne 19.5. 2018 v přednáškovém sále hotelu Hesperia v Olomouci. Podrobné
informace, včetně on-line přihlášky, jsou na adrese: http://www.cdilab.cz/klostridiovy-den2018/
dr. P. Křížová – hlavní letošní akce SEM, mezioborová konference 28. Pečenkovy
epidemiologické dny, se uskuteční 12. – 14. září 2018 v Clarion Congress Hotelu v Českých
Budějovicích. Hlavním organizátorem je MUDr. Jitka Luňáčková, zástupce ředitele KHS
kraje Jihočeského se sídlem v Č. Budějovicích. Další informace, včetně on-line přihlášky,
jsou na webové adrese: http://pecenkovydny.cz/
dr. Fajfrlík – informoval o výpadku v dodávkách oxacilinu do České republiky s tím, že
výbor SLM bude tuto situaci projednávat, navrhovat řešení a požádá výbor SEM o
součinnost. Výbor SEM souhlasí.
10) Únorový seminář v Lékařském domě:
6.2.2018
13:30 Chřipka a další virové respirační infekce
SEM, SIL; koord.: dr. M. Havlíčková, dr. K. Hermannová
11) Březnový seminář v Lékařském domě:
6.3.2018
13:30 Aktuální otázky tuberkulózy
SIL, SEM; koord.: dr. A. Holčíková, dr. I. Zemanová:
12) Příští schůze výboru SEM se koná 6. 3. 2018 v 10:30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM
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