AKTUALITY

Doc. Jarmila Jelínková oceněná za mimořádné přispění v oblasti streptokoků
a streptokokových onemocnění na XIX. Lancefield International Symposiu
Associate Professor Jarmila Jelínková recognized for her outstanding contribution
to the field of streptococci and streptococcal diseases at the XIX Lancefield International Symposium
Pavla Křížová
Mezinárodního XIX. Lancefield International Symposia on Streptococci and Streptococcal Diseases (LISSSD),
které se konalo 9.-12.11.2014 v Buenos Aires se účastnilo
přes 330 odborníků z více než 30 zemí celého světa.
Program byl zahájen dvěma historickými přednáškami
celosvětově dlouhodobě uznávaných úspěšných streptokokových odborníků: prof. Richard Facklam (USA) a doc.
Jarmila Jelínková (Česká republika). Závěrem tohoto historického úvodního bloku byli oba přednášející odměněni
organizátorem XIX. LISSSD oceněním za mimořádné přispění v oblasti streptokoků a streptokokových onemocnění, které doposud nebylo nikomu jinému uděleno.
Odborný program XIX. LISSSD 2014 byl rozdělen do
9 přednáškových a 18 posterových sekcí.
Témata přednáškových sekcí:
• Pediatrické autoimunitní neuropsychiatrické poruchy
spojené se streptokoky
• Epidemiologie infekcí způsobených streptokoky skupiny A
• Epidemiologie, faktory virulence a antibiotická rezistence
streptokoků skupiny B
• Nové aspekty enterokokových infekcí a jejich terapie
• Nejnovější vývoj prevence novorozeneckých onemocnění
způsobených streptokoky skupiny B
• Post-streptokoková nezánětlivá onemocnění
• Faktory virulence a mechanismy patogeneze S. pyogenes a S. dysgalactiae subsp. equisimilis
• Vývoj vakcín proti streptokokům skupiny A
• Streptococcus suis
• Streptococcus pneumonie – konjugované vakcíny a antimikrobiální rezistence

• Streptococcus pneumonie – klinické a epidemiologické
trendy
• Streptokok a hostitel
Posterové sekce pokrývaly podobná témata, jako přednáškové sekce, byly však rozděleny do menších detailních
celků. Dr. Křížová byla požádána organizátory Lancefield
Symposia o moderování posterové sekce „Pathogenic mechanism of Streptococci, Enterococci“.
Na Lancefield Symposiu byla prezentována tři posterová sdělení z dílny českých autorů:
• Invasive Streptococcus pyogenes isolates analyzed in the
National Reference Laboratory for Streptococcal Infections, Prague, Czech Republic in the period 2012–2013
J. Kozáková, D. Lžičařová, P. Křížová
• Epidemiology of invasive pneumococcal disease in the
Czech Republic
P. Křížová, J. Kozáková, H. Šebestová
• Evaluation of the Czech surveillance system for invasive
pneumococcal disease (IPD)
N. Stock, J. Kozáková, M. Malý, H. Šebestová, H. Orlíková, P. Křížová
Abstrakty všech přednáškových i posterových prezentací jsou dostupné na webových stránkách Lancefield Symposia http://www.lancefield2014.com/default.aspx?section
=abstracts.
V rámci symposia proběhla dvě pracovní jednání, kterých se jakožto člen účastnila dr. Křížová: DEVANI Consorcium Meeting a LISSSD International Advisory Committee Meeting.
Hlasováním na International Advisory Committee Meeting bylo rozhodnuto, že příští jubilejní XX. Lancefield In-
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ternational Symposium on Streptococci and Streptococcal
Diseases se bude konat v roce 2017 na Fiji. Toto jubilejní
dvacáté LISSSD naváže na úctyhodnou řadu předchozích
streptokokových symposií: v Praze (1960), Jeně (1963), Paříži (1966), Jeně a Böblingen (1969), Amsterodamu (1972),
Praze-Liblicích (1975), Oxfordu (1978), Lundu (1981),
Lake Yamanaca (1984), Kolíně nad Rýnem (1987), Sieně
(1990), Petrohradu (1993), Paříži (1996), Aucklandu (1999),

Goa (2002), Cairns (2005), Porto Heli (2008), Palermu
(2011) a Buenos Aires (2014).
Po dohodě šéfredaktorů bude příspěvek otištěn souběžně ve Zprávách CEM a v Bulletinu Československé společnosti mikrobiologické.
Pavla Křížová
SZÚ - CEM

Redakční rada časopisu Zprávy CEM blahopřeje paní docentce k tomuto mezinárodnímu uznání jejích významných
zásluh na vědeckém poli. Paní docentka působila několik
volebních období jako předsedkyně výboru Společnosti pro
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, byla prezidentkou
kongresu ECCMID, který se konal v roce 2004 v Praze a
podílela se i na organizaci historicky prvního Lancefield
sympozia, které se uskutečnilo v roce 1960 v Praze, jakož
i dalších Lancefield mezinárodních sympozií.
Paní docentka je stále neuvěřitelně aktivní a duchem
mladá. Zajímá se o vše nové, nejen v jejím oboru, přednáší
na různých národních i mezinárodních seminářích, kde je
oblíbenou účastnicí. To se potvrdilo na sympoziu v Buenos
Aires, kde ji mladé Argentinky požádaly, aby se stala spoluzakladatelkou skupiny „Strepto girls“.
Za redakční radu Zpráv CEM Petr Petráš
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„Strepto girls“, Lancefield Symposium 2014

