ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24)
Zápis ze schůze výboru konané 6. 10. 2009 v SZÚ
Přítomni: dr. Křížová, prof. Votava, doc. Jelínková, doc. Kříž, dr. Petráš, dr. Trmal, dr. Fajfrlík,
dr. Dlhý, dr. Kynčl, dr. Němeček
Omluveni: prof. Beran, doc. Pazdiora, dr. Částková, dr. Vlčková
1) přihlášky nových členů – přihlášku podala MUDr. Ševčíková Hana, Očkovací centrum, Ostrava.
Výbor schválil přijetí jednomyslně. Dr. Křížová se omlouvá ze překlepy ve jménech nových členů
SEM v zápisu ze zářijové schůze. Správná jména: MUDr. Vojtová Věra, MUDr.Čižmářová Pavla.
2) 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 pošle poděkování všem,
kteří se o úspěšný průběh konference zasloužili.
3) Plán odborných akcí SEM 2010 byl úspěšně ukončen, bude předložen sekretariátu ČLS JEP a
vyvěšen na webových stranách SEM. Dr. Luňáčková přijala výzvu výboru SEM k organizování
24. Pečenkových epidemiologických dnů 2010.
4) Plán seminářů v Lékařském domě – 2010
Na schůzi výboru SIL bude plán seminářů SEM doplněn a poté SEM předloží sekretariátu ČLS JEP a
vyvěsí na webových stranách SEM. Výbor SEM potvrdil svou dřívější dohodu se SIL, že zajišťování
certifikátů + jejich rozdávání je vždy úkolem pro pořádající společnost. Pokud seminář pořádají obě
společnosti, certifikáty zajišťuje SEM.
5) KMIN – Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí
Olomouc, 29.-31.10.09 – informace o jeho konání jsou prezentovány na webové stránce SEM.
Z členů výboru SEM se KMIN účastní dr. Křížová, doc. Jelínková, dr. Vlčková, dr. Dlhý.
6) 100. výročí narození prof. Karla Rašky – 17. listopadu 2009
A) Sympozium 11.11.2009
Program organizuje prof. Ivan Raška, oslovil k aktivní účasti řadu členů SEM.
Pořádá 1. LF UK a SEM + spolupořádá SZÚ a 3. LF UK. S distribucí pozvánky na sympozium
pomáhají členové výboru SEM + je umístěna na webové stránce SEM. Zájemci o účast se mají
přihlásit do 2. listopadu na adrese uvedené na pozvánce.
B) Speciální číslo EMI 4-2009 dedikované prof. Raškovi – redakční rada EMI dokončila
jeho přípravu, rukopisy byly dodány do tiskárny NTS.
7) Cena prof. K. Rašky za publikace v roce 2008
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.

Nejvíce hlasů na udělení ceny za rok 2008 získala publikace:
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 bude předána zástupci autorského kolektivu doc. Pazdiorovi na 23. Pečenkových
epidemiologických dnech v září 2009 v Jihlavě.
8) Cena ČLS JEP za publikaci – jedním z oceněných je prof. Beran za knihu Lexikon očkování.
Slavnostní předání ceny proběhne 27.10.09 ve Valdštejnském paláci – za výbor SEM se účastní
doc. Jelínková.
9) 20. ECCMID se bude konat 10. - 13.4.2010 ve Vídni. Termín pro poslání abstraktů je 19.11.2009.
Společnost SEM zaplatí kongresový poplatek jednomu prezentujícímu autorovi přijatých abstraktů.
Autoři, členové SEM, pošlou kopii registrační přihlášky a kopii potvrzení přijetí abstraktu dr. Křížové,
která zařídí proplacení.
10) Zastupování SEM v Radě pro akreditaci – SEM i nadále tímto pověřuje dr. Žampachovou.
Dr. Křížová napíše pověřovací dopis.
11) Sekretariát ČLS JEP připomíná členům ČLS povinnost zaplatit členské příspěvky do
organizačních složek ČLS JEP. Bližší informace jsou na http://www.cls.cz/aktualne/slozenky-nauhradu-clenskych-prispevku-do-organizacnich-slozek-cls-jep-726.
12) Rozpočet SEM na rok 2010 je nutno odevzdat na sekretariát ČLS JEP do 31.10. 2009.
Zajistí dr. Částková.
13) XX. Kongres ČLS JEP pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí „Prevence a časná
diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře“ se bude konat 21. 10. 2009
v Brně. Bližší informace jsou na www.cls.cz. .
14) Sekretariát ČLS JEP poskytl předsedům odborných společností překlad posledního znění
Helsinské deklarace Světové lékařské asociace vypracovaný prof. Blahošem. Materiál je k dispozici
u sekretářky SEM (sem@szu.cz).
15) Návrh postgraduálního vzdělávacího programu v oboru lékařská mikrobiologie – prof.
Kolářová poslala stížnost, že odborné společnosti nedostaly k připomínkám. Výbor SEM se připojuje.
16) Prezident ČLK MUDr. Kubek pozval předsedy OS ke schůzce na 3.11.2009.
Za SEM se účastní dr. Křížová.
17) Předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP prof. Zima a předseda Národní
koordinační komise Labtests Online prof. Racek požádali SEM o podporu mezinárodního a
neziskového projektu www.LabTestsOnline.cz. Vyřízením za SEM byl pověřen prof. Votava.
18) Dnešní seminář v LD 6. října: téma „Infekce v graviditě a v perinatálním období“ (pořádá SIL)
koordinují doc. Marešová a doc. Dostál.
19) Příští seminář v LD 3. listopadu: téma „Kasuistiky“ (pořádá SIL) koordinují dr. Plíšek a
dr. Galský.
20) Příští schůze výboru SEM: v SZÚ dne 3. listopadu v 10:30.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
předsedkyně SEM

