OSOBNÍ ZPRÁVY

ČR první zemí z bývalého východního bloku, která v druhé polovině devadesátých let 20. století splnila náročná kritéria
pro členství v European Influenza Surveillance Scheme. EISS byl po vzniku ECDC následně transformován v European
Influenza Surveillance Network. V evropské chřipkové skupině se věnovala především antigenní charakterizaci chřipkových
virů, identifikaci chřipkových kmenů a klasické virologii.
S jejím významným přispěním se podařilo vyřešit krizové situace spojené s pandemií chřipky v roce 2009. Opakovaně
zastupovala ČR na mezivládních jednáních k pandemické připravenosti na WHO v Ženevě. Byla neúnavným propagátorem
očkování proti chřipce, za jejího přispění je Česká republika jedním z prvních evropských států, kde se plošně používá
kvadrivalentní vakcína. Od roku 2012 byla členkou výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
Všichni jsme Martinu znali nejen jako fundovaného odborníka, ale i jako nesmírně obětavou a lidskou bytost. Nevěnovala
se však jen práci odborné, její čas patřil především rodině a přátelům. Ráda cestovala, opatrovala kočičí přátele a také
zpívala ve sboru U Salvátora. A když bylo třeba, neváhala a aktivně se účastnila v současných společenských protestech
proti hulvátství.
Svůj dlouhý statečný boj se závažnou nemocí prohrála 29. 12. 2019. Bude nám moc chybět.
Po dohodě šéfredaktorů bude otištěno i v časopise Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie.
Jan Kynčl, Helena Jiřincová, Klára Labská, Barbora Macková

OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na již

6. ročník Klostridiového dne,
který proběhne 16. května 2020
ve velké posluchárně Fakultní nemocnice v Motole, Praha.
• Mezioborový seminář je zaměřen na mikrobiotu trávicího traktu, diagnostiku, dohled,
prevenci a léčbu infekcí vyvolaných C. difficile.
• Odbornými garanty akce jsou: Společnost infekčního lékařství (SIL),
Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)
a Česká internistická společnost (ČIS).
Vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání ČLK.
Těšíme se na společnou diskuzi, sdílení klinických zkušeností a na setkání s Vámi.
Za organizační výbor,
Otakar Nyč a Marcela Krůtová
Program a přihláška na akci je k dispozici na: https://forsapi.cz/klostridiovy-den
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Společnost pro epidemiologii
a mikrobiologii ČLS JEP

pořádá ve dnech 19.–21. května 2020
Vzdělávací a kulturní centrum – Klášter Broumov

MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ
epidemiologů KHS krajů Královéhradeckého, Pardubického, Ústeckého,
Libereckého a HS hlavního města Prahy
Organizaci zajišťuje protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje
Programové zaměření
• Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, přeshraniční hrozby
• Problematika terénní epidemiologie – preventivní a represivní protiepidemická opatření
• Epidemiologicky významné mikroorganismy
• Návrat infekčních nemocí v éře očkování, nezastupitelný význam aktivní i pasivní imunizace
• Sociální aspekty v epidemiologii
• Infekce spojené se zdravotní péčí, dezinfekce, sterilizace
• Varia
Předběžný rámcový program
Registrace, odborný program, prezentace firem, hlavní stravování a společenský večer budou zajištěny v Klášteru Broumov.
Příjezd, registrace a ubytování dne 19. 5. 2020 od 10:00–12:00 hod.
Ubytování a stravování
Během Mezikrajského semináře epidemiologů 2020 bude možnost ubytování v následujících 2 zařízeních
(ubytování si každý účastník hradí sám):
Dům hostů Klášter Broumov (www.klaster-broumov.hotel.cz)
Předběžná cena za osobu/noc: 550 Kč se snídaní v místě ubytování
Hotel Veba (www.hotelveba.cz)
Předběžná cena za dvoulůžkový pokoj/noc: 1350 Kč se snídaní v místě ubytování
Stravování bude zajištěno v místě konání semináře (hlavní menu ve 2 variantách).
Toto stravování si každý účastník bude hradit sám.

Zájemce o aktivní účast žádáme o uvedení názvů příspěvků a autorů v závazné přihlášce. Předpokládaná
délka přednášky je cca 10–15 minut. Zároveň Vás také žádáme o zaslání prezentace elektronickou formou
na adresu EPIseminar2020@khshk.cz nejpozději 3 dny před konáním semináře.
Vyplněné přihlášky (včetně názvu přednášky případně posteru) a abstrakta zašlete výhradně
elektronicky nejpozději do konce února 2020 na adresu: EPIseminar2020@khshk.cz
V případě zájmu o účast se ozvěte na uvedený e-mail, následně Vám bude zaslána přihláška.
Kontakt: KHS Královéhradeckého kraje, Protiepidemické oddělení, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
(tel. 495 058 111)
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Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
a Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

pořádají dne 3. 3. 2020 od 13.30
v Lékařském domě v Praze 2
odborný seminář na téma:

DIFTERIE, TETANUS, PERTUSE
Koordinátoři: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

Program:
Současná epidemiologická situace pertuse
Kateřina Fabiánová, SZÚ, CEM
Pertuse - příčina úmrtí novorozence - kazuistika
Lenka Šimůnková, KHS Ústí n/l.
Současná epidemiologická situace tetanu
Kateřina Fabiánová, SZÚ, CEM
Tetanus: Kazuistika z epidemiologického pohledu
Renata Ciupek, KHS Jihomoravského kraje
Tetanus: Kazuistika z klinického pohledu
Lukáš Homola, Klinika dětských infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Brno
Přestávka
Současná epidemiologická situace difterie
Kateřina Fabiánová, SZÚ, CEM
Doporučené postupy v případě onemocnění záškrtem
Zdenka Jágrová, Hygienická stanice Hl. m. Prahy
Záškrt z historického pohledu
Zuzana Blechová, Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Diskuse bude následovat po každé přednášce. Předpokládané zakončení semináře je cca v 16.30.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK
(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.
„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK“
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Plánované úterní semináře v Lékařském domě
(vždy první úterý v měsíci od 13.30) na rok 2020
Pořádá
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS J.E.P.
ve spolupráci se Společností infekčního lékařství (SIL) ČLS J.E.P.
a Československou společností mikrobiologickou (ČSSM)
únor: 4. 2.
Infekce vyvolané herpetickými viry
SEM, SIL; koord.: Dr. K. Labská, doc. H. Rozsypal
březen: 3.3.
Difterie, tetanus, pertuse
SEM, SIL; koord.: Dr. K. Fabiánová, Dr. Z. Blechová
duben: 7. 4.
Parazitologie
SEM, SIL; koord.: Dr. K. Fajfrlík, Dr. F. Stejskal
květen: 5. 5.
Očkování zdravotníků
SIL, SEM; koord.: Dr. A. Chrdle, Dr. P. Kosina, Dr. A. Vitouš, Dr. J. Kynčl
červen: 2. 6.
Problematika „One Health“
SEM; koord.: Dr. B. Macková
říjen: 6. 10.
Hepatitidy
SEM, SIL; koord.: Dr. V. Němeček, prof. P. Pazdiora, prof. P. Husa
listopad: 3. 11.
Biologická léčba a infekce
SIL; koord.: prof. M. Holub, prof. P. Husa, Dr. F. Stejskal
prosinec: 1. 12.
Aktuality v mikrobiologii
ČSSM, SEM; koord.: doc. F. Růžička
Připraveno ve spolupráci Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Čs. Společnosti mikrobiologické.
Zapsala: MUDr. Pavla Křížová, CSc.
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Státní zdravotní ústav společně s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství
je spoluorganizátorem Výroční vědecké konference

One Health European Joint Programme 2020
Konference se uskuteční 27.–29. 5. 2020 v Praze.
Bližší informace najdete na stránkách https://www.ohejp2020.com/

Národní referenční laboratoř pro lymeskou borreliózu
Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu
si Vás dovoluje pozvat na

jednodenní odbornou konferenci (konzultační den)
na téma

Lymeská borrelióza a další infekce
přenášené klíšťaty
KDE?
ve velké posluchárně, v budově č. 11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10
KDY?
ve čtvrtek 26. března 2020 od 9:00 do cca. 15:00 hodin
CO?
Zajímavé klinické případy lymeské borreliózy a dalších klíšťaty přenášených infekcí. Surveillance lymeské borreliózy v ČR a Evropě a systém hlášení. Novinky v diagnostice těchto onemocnění.
Nové poznatky o klíšťatech i o spirochétě Borrelia burgdorferi sensu lato a dalších infekčních agens.
Aktuální program a online přihlášení na stránkách SZÚ, kalendář akcí.
Uzávěrka přihlášek: 20. 3. 2020
Poplatek 800 Kč – za vystavení certifikátu o účasti. Platba nejlépe bankovním převodem –
č.ú.: 1730101/0710, VS: 1116202, do poznámky uvést jméno účastníka
nebo v den konání v pokladně SZÚ bud. 15.
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