
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (č.24) 

 
Zápis ze schůze výboru konané 1.12. 2009 v SZÚ 

 
 

Přítomni: dr. Křížová, dr. Petráš, doc. Jelínková, doc. Kříž, dr. Kynčl, dr. Trmal, dr. Vlčková, prof. 
Votava,  
Omluveni: prof. Beran, dr. Částková, doc. Pazdiora, dr. Fajfrlík, dr. Dlhý, dr. Němeček. 
  

  

1) Noví členové Společnosti – přihlášku podal: Bc. Vít Hubka z katedry botaniky PřF UK v Praze. 

Výbor schválil přijetí jednomyslně.  

 

2) Na webových stránkách naší Společnosti byly zaktualizovány kontakty na členy výboru. 

Předsedkyně vyzývá, aby každý člen výboru sledoval svou adresu a včas dal sekretářce Monice 

Heroldové informaci o změně.    

 

3) Webové stránky zůstávají pod hlavičkou firmy Meditorial, ale jejich aktualizaci převzal prof. Jiří 

Beran. Přítomní členové výboru konstatují, že po tomto zásahu došlo k výraznému zlepšení, 

především co se týče aktuálnosti a vyjadřují prof. J. Beranovi poděkování a velkou pochvalu.           

 

4) Akce zaměřené ke „100. výročí narození prof. Karla Rašky“, zakladatele moderní 

epidemiologie: 

  A) V síni Coriových na 1.LF UK se konalo 11. listopadu sympozium „Surveillance a budoucnost 

epidemiologie“, které organizovaly 1.LF UK a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii 

ČLS JEP ve spolupráci se SZÚ a 3.LF 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. Petráš) a další 

odborníci (prof. Hána, dr. Šteflová, prof. Janout, dr. Zikmund). 

  B) Zvláštní číslo EMI 4-2009 dedikované prof. Raškovi. 
V obsahu čísla, které právě vyšlo a členové výboru je dostali na stůl, je jeden hlavní článek věnovaný 

působení a odkazu prof. Rašky, zakladatele moderní epidemiologie, o který byl požádán dr. Plesník. 

Další jsou odborné články z epidemiologické a mikrobiologické problematiky. Velice hezký 

vzpomínkový článek dr. Plesníka bude vytištěn i v listopadovém dvojčísle Zpráv EM.    
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5)  Hospodaření SEM – dr. Částková, pokladník Společnosti je v pracovní neschopnosti. Zprávu o 

hospodaření do III. čtvrtletí 2009 podala předsedkyně, dr. Křížová. Výbor souhlasí a schvaluje zálohu 

7000.- Kč na provozní potřeby na rok 2010.      

 

6)  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 našich 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 bude 

kooptován člen výboru naší Společnosti. Byla odhlasována částka 80 000.- Kč.          

 

7) 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 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.              

 

8) 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 navrhne 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. 

 

9)  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 

připomínkového kola.        

 

10) 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.   
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11) Ředitelka KHS Moravskoslezského kraje, MUDr. Helena Šebáková, požádala naši Společnost o 

převzetí záštity nad jubilejním 10. ročníkem mezinárodní konference „Slezské dny preventivní 

mediciny. Výbor souhlasí, předsedkyně Společnosti bude informovat hlavní organizátorku konference 

a sekretářka SEM, pí Heroldová, bude s organizátory spolupracovat při zajišťování kreditů a 

certifikátů.       

 

12) 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 je umístěna na webové stránce SEM a vyjde v listopadovém čísle časopisu Zprávy EM.     

 

13) Československá společnost mikrobiologická zaslala SEM informaci o 25. kongresu ČSSM 2010, 

na téma: „Mikroorganizmy a kvalita života“,  který se bude konat 15. – 18.9.2010 ve Staré Lesné ve 

Vysokých Tatrách.  Předběžná informace s kontaktem bude umístěna na webové stránky. 

 

14) Hlavní hygienik ČR, náměstek ministryně zdravotnictví MUDr. Michael Vít, Ph.D., zaslal SEM 

informaci k dalšímu postupu při řešení pandemie chřipky, s žádostí o publikaci v odborných 

časopisech. Informace o „Mitigaci“ přišla po definitivní uzávěrce dalšího čísla EMI, ale bude 

uveřejněna v připravovaném listopadovém čísle Zpráv EM.   

  

15) Dnešní seminář v LD 1. prosince:  téma „Novinky v mikrobiologii“ (pořádá SEM a ČSSM) 

koordinuje MUDr. Dagmar Malotová.   

 

16) Lednový seminář i schůze výboru SEM odpadá.  11. – 13. ledna 2010 se koná se mezioborový 

seminář Třeboň 2010. Témata: listerie, chřipka a bakteriální komplikace virových respiračních 

infekcí, malá škola: infekce po transplantacích. Informace: http://www.volny.cz/zampach/trebon/. 

 

17) Únorový seminář v LD pořádá SEM 2. února 2010 na téma „Alimentární nákazy“. 

Koordinátory jsou dr. M.Príkazská, dr. R. Karpíšková, dr. P. Šatran.    

 

16) Příští schůze výboru SEM bude v SZÚ dne 2. února v 10.30.  

 

 

RNDr. Petr Petráš, CSc.     MUDr. Pavla Křížová, CSc. 

vědecký sekretář SEM     předsedkyně SEM 
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