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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 7.4. 2009 v SZÚ
Přítomni dr. Křížová, dr. Petráš, dr. Fajfrlík, doc. Kříž, doc. Jelínková, dr. Němeček, dr.
Vlčková, prof. Votava;
Omluveni: prof. Beran, dr. Částková, dr. Dlhý, dr. Kynčl, doc. Pazdiora, dr. Trmal.

1) Noví členové Společnosti – přihlášku podal dr. Josef Pospíšil z Klinických laboratoří v
Chomutově. Výbor schválil přijetí jednomyslně.
2) 23. Pečenkovy epidemiologické dny 2009 – organizátor MUDr. Alena Dvořáková,
Jihlava, 22.- 24.9.2009.
Hlavní hygienik ČR oznámil, že přijal záštitu konference a slíbil dle možností osobní účast na
oficiálním zahájení.
Přítomní členové výboru SEM obsáhle diskutovali dosavadní návrh programu a navrhli
některé zásadní úpravy, které budou zaslány dr. Dvořákové. Sestavování programu se budou
účastnit koordinátoři jednotlivých témat. Urychleně bude publikována informace o konání
akce s uvedením hlavních tématických bloků.
3) XIX. Kongres ČLS JEP pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí
22.4.2009 v hotelu Olympik v Praze, téma: Zoonózy, Nákazy s přírodní ohniskovostí. Detaily
o kongresu a možnostech přihlášení k účasti jsou na webové adrese http://amca.cz/zoonozy/.
4) KMIN – Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí – organizátor prof.
MUDr. Milan Kolář, Ph.D., pořádají společnosti ČLS JEP: SIL, SEM, SLM ve spolupráci
s LF UP
Olomouc, 29.-31.10.09 = přesunuto ze září, aby termín nekolidoval s Pečenkovými
epidemiologickými dny a infektologickými sjezdy. Členové výboru rozsáhle diskutovali o
budoucí spolupráci s oběma dalšími společnostmi ČLS (SIL a SLM) při plánování a
organizaci velkých celostátních akcí.
5) 100. výročí narození prof. Karla Rašky – 17. listopadu 2009
a) slavnostní seminář na 1. LF KU, organizuje prof. Ivan Raška, který požádal SEM o
spoluúčast. Termín zatím nestanoven.
b) dedikované číslo EMI 4-2009. Úvodní článek bude věnovaný jubileu, další budou odborné.
d) diskutováno předložení vzpomínkového článku do zahraničního časopisu
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6) Cena prof. K. Rašky za významnou publikaci v oborech epidemiologie a
mikrobiologie v roce 2008
Cena prof. Karla Rašky je od roku 2008 udělována členu Společnosti pro epidemiologii a
mikrobiologii ČLS JEP za významnou odbornou práci uveřejněnou v přecházejícím
kalendářním roce v recenzovaném domácím nebo zahraničním časopisu.
Připomínáme podmínky udělení ceny:
- u prvního autora – členství v SEM v době uveřejnění publikace;
- jedná se o původní vědeckou práci uveřejněnou v recenzovaném odborném časopise;
- návrh na udělení ceny nepředkládá nikdo z autorů.
Hodnotící porota bude složena z odborníků nominovaných výborem SEM. Porota vybere
vítěznou práci po zářijové schůzi výboru SEM.
Cena bude oficiálně předána na 23. Pečenkových epidemiologických dnech, které se budou
konat Jihlavě 22.–24.9.2009; bude i finančně dotována z fondu SEM.
Členové SEM jsou vyzváni k zasílání návrhů publikovaných prací na udělení Ceny prof.
Karla Rašky na adresu výboru SEM do konce srpna 2009.
Informace bude uveřejněna na webových stránkách SEM (zajistí prof. Beran).
7) Vyznamenání SEM 2008 – prof. Hána, prof. Šejda, dr. Augustin. Diplomy budou
oceněným předány na pravidelném úterním semináři SEM v Lékařském domě, podle
domluvy s jednotlivými laureáty.
8) MZ ČR
- opatření ke zvýšení ochrany veřejného zdraví – pro informaci
- vyhláška – seznam pracovišť – návykové látky – připomínky do 20.4.
9) ČLS JEP
- Předsedkyně informovala o uzavření partnerství s Českým rozhlasem.
- Členské příspěvky SEM se platí spolu s příspěvkem do ČLS. Složenky byly
rozeslány spolu s dvěma čísly ČLČ.
10) WHO a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
pořádá Evropský vakcinační týden – mezinárodní seminář k významu očkování.
Místo: Audienční síň Senátu PČR, vchod C1, 15. dubna v 9.00.
11) ESCMID
členská schůze se koná na ECCMID v Helsinkách 16. – 19.5.09 Účastní se
předsedkyně SEM.
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12) Sanofi
výbor SEM připomínkoval doporučené indikace pro PNEUMO-23
13) konference, kongresy:
- Červenkovy dny preventivní medicíny 20. – 22.5.09, Brusno;
- 8. celostátní konference dětské pneumologie 25.4.09, Praha

14) seminář LD duben: 7.4. Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější
SEM; koordinátor: dr. F. Stejskal
certifikáty – SEM – sekretářka pí. Heroldová
15) další seminář LD: květen: 5.5. Zoonózy
SEM; koordinátoři: dr. M. Prikazská, dr. P. Šatrán,
dr. J. Bardoň
certifikáty – SEM – sekretářka pí. Heroldová
16) příští schůze výboru SEM se koná 5. května, v 10.30 v SZÚ.

RNDr. Petr Petráš, CSc.
vědecký sekretář SEM

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM

