Zpráva o průběhu 2.výročního zasedání Společnosti pro
lékařskou mikrobiologii ČLS JEP ve dnech 19. a 20.
února 2010
Ve dnech 19. a 20. února 2010 se uskutečnilo 2.výroční zasedání společnosti pro lékařskou
mikrobiologii ČLS JEP. Místo červnového termínu (1.VZ v roce 2009) byl zvolen únor kvůli
menším časovým kolizím s jinými akcemi zejména u školských pracovníků.
K jednání se zaregistrovalo 70 účastníků, vesměs mikrobiologů, členů pracovních skupin, ale
i středních zdravotnických pracovníků a dalších profesí.
Jednání proběhlo v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce.
Na pořadu jednání bylo jednání Pracovních skupin v oboru lékařské mikrobiologie.
V prvním dnu probíhalo jednání v sekcích podle Pracovních skupin zabývajících se
příslušnou problematikou. Po diskusi nad každým tématem připravili koordinátoři krátké
závěrečné sdělení na příští den, kdy k němu v plénu opět proběhla diskuse. Takto zpracovaná
témata budou předmětem zvláštních zpráva každé pracovní skupiny. Témata budou
zveřejněna na webu SLM ČLS JEP (http://www.splm.cz/), případně v odborném tisku.
První sekci připravila Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR)
s koordinátorkou MUDr.Helenou Žemličkovou, PhD. a členy panelu prof. MUDr.Milanem
Kolářem, PhD, MUDr.Otakarem Nyčem, PhD, Ing. Jaroslavem Hrabákem, PhD, prim.
MUDr.Vlastimilem Jindrákem a Bc. Janem Šturmou. Předmětem sdělení byl Národní
antibiotický program, aplikace dat o epidemiologie antibiotické rezistence do klinické praxe a
mezinárodní aktivity v této oblasti a jejich dopad pro národní a lokální úroveň.
Ve druhé sekci Pregraduální vzdělávání v lékařské mikrobiologii vystoupila nově ustavená
Pracovní skupina pro výuku v lékařské mikrobiologii. Koordinátorem byl prof.MUDr.Milan
Kolář, PhD z Lékařské fakulty UP v Olomouci, v panelu zasedali prof. RNDr. Libuše
Kolářová, CSc., přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie a imunologie 1.lékařské fakulty UK
v Praze, Doc.MUDr.Marek Bednář, CSc., přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 3.
lékařské fakulty UK v Praze, Doc.RNDr. Vladimír Buchta, CSc., přednosta Lékařské fakulty
UK Praha v Hradci Králové a MUDr. Otakar Nyč, PhD, přednosta Ústavu lékařské
mikrobiologie 2.lékařské fakulty UK v Praze. Předmětem jednání byly 1.Problémy ve výuce
lékařské mikrobiologie a možnosti jejich řešení., 2.Začlenění výuky mikrobiologie do
kurikula studijního programu Všeobecné lékařství., 3.Výuka mikrobiologie u anglicky
mluvících studentů v programu General Medicíně, 4.Výuka mikrobiologie ve studijním
programu Zubní lékařství.
Ve třetím bloku vystoupila Pracovní skupina pro nozokomiální infekce (PSNI) k tématu
Infekce spojené se zdravotní péčí a klinická mikrobiologie. Koordinátorem sekce byl prim.
MUDr.Vlastimil Jindrák, panelu se zúčastnili MUDr. Dana Hedlová a prim. MUDr.Tamara
Bergerová. V. Jindrák přednesl sdělení Program prevence a kontroly infekcí v nemocnici –
zkušenosti Nemocnice na Homolce, D.Hedlová hovořila na téma Program prevence a
kontroly infekcí v nemocnici – zkušenosti Ústřední vojenské nemocnice. Dalšími tématy byla
odborná příprava profesionální kontroly infekcí – jak přispět k výchově kompetentních
nemocničních epidemiologů a Lokální surveillance, její význam, cíle a priority – obé v podání
V.Jindráka.
V další sekci vystoupila prof. RNDr.Libuše Kolářová, CSc. s obsáhlou informací o
postgraduálním vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie a o situaci v IPVZ. K tématu
diskutovali V.Jindrák, T. Bergerová a E.Bébrová.
V sekci Příprava nových kódů v sazebníku bylo seznámila auditorium koordinátorka sekce
prim.MUDr. Dagmar Malotová s ustavením Pracovní skupiny pro sazebník a informovala o

plánované revizi sazebníku. Zároveň vyzvala k účasti v Pracovní skupině další odborníky,
zejména molekulární mikrobiology.
V sekci Akreditace pracovišť lékařské mikrobiologie vystoupila Pracovní skupina pro
správnou laboratorní práci, koordinovaná prim. MUDr.Eliškou Bébrovou. Účastníky panelu
byli prim. MUDr.Tamara Bergerová, prim. MUDr. Blanka Heinigeová, prim. MUDr.Dagmar
Malotová. Na přípravě bloku se aktivně zúčastnila MUDr. Eva Žampachová, která se bohužel
z vážných důvodů nemohla osobně zúčastnit jednání.
V sekci Uplatnění molekulární mikrobiologie v oboru lékařské mikrobiologie vystoupili
členové Pracovní skupiny pro molekulární mikrobiologii – TIDE. Koordinátorem sekce byl
Ing.Jaroslav Hrabák, PhD. Panelu se zúčastnili RNDr. Miloš Dendis, Doc. RNDr. Ivo
Sedláček, CSc., Mgr.Pavla Holochová, MUDr. Josef Scharfen, CSc. a MUDr. Helena
Žemličková, PhD.
Ke všem tématům se průběžně diskutovalo. O zápalu diskutujících zejména v sekci
molekulární mikrobiologie svědčí opožděné zakončení pátečního programu, který skončil
místo v 16,00 v 17,30.
I když střídání témat bylo velmi náročné na pozornost, většina účastníků jednání vydržela
v kongresovém sálu od začátku jednání v 8,00 hodin až do půl šesté večer. Bylo to možné
také díky vynikajícímu servisu v předsálí s občerstvením a dalšími službami, které zajistila
pořádající firma NUCLEUS reprezentovaná paní Vítkovou.
Večer se konal neformální raut v hotelu Golf s příjemným povídáním a živou hudbou.
V sobotu 20.2. následovala druhá část programu 2.výročního zasedání. Při ranním zahájení
byla předána ocenění za zásluhy o založení Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
a za dlouholetou práci ve výboru Společnosti. Pamětní medaili Purkyňovy společnosti
obdrželi z rukou místopředsedkyně společnosti prim. MUDr. Elišky Bébrové a vědeckého
sekretáře prof. MUDr. Milana Koláře, PhD doc. MUDr. Anna Součková, CSc. a prof. MUDr.
Bohuslav Korych, CSc.
Dalším bodem programu byl křest knihy Mikroaerofilní aktinomycety a aktinomykóza autora
Josefa Scharfena. Křest provedl RNDr.František Skopec, CSc., ředitel nakladatelství
NUCLEUS.
V dalším programu koordinátoři sekcí přednesli závěry rokování z předchozího dne.
V souhrnné diskusi ke všem tématům se vynořily nové podnětné nápady. Jedním z nich je
vytvoření Pracovní skupiny mladých mikrobiologů, která by se mohla zúčastnit již při
3.výročním zasedání plánovaném ve dnech 18. a 19. února 2011. Není to příliš překvapivé
vzhledem k vysoké úrovni diskutujících mladých mikrobiologů. Rovněž se počítá s rozvojem
diskuse o propojování studijních programů vysokých škol různého zaměření sloužících
k přípravě lékařských mikrobiologů. Nově založená Pracovní skupiny pro pregraduální výuku
představuje slibné fórum pro prezentaci názorů učitelů vysokých škol, které by mohlo přispět
ke komplexnímu pojetí výuky lékařské mikrobiologie koordinovaně s koncepcí oboru
lékařské mikrobiologie. Nelehká situace v postgraduálním vzdělávání bude klást zvýšené
nároky na podporu naší společnosti IPVZ a zapojení členů různých pracovních skupiny do
vzdělávání na všech úrovních. Zásluhou výročního zasedání je právě vytváření prostoru pro
vzájemnou multidisciplinární komunikaci, na jejímž základě se rozvíjejí do budoucna osobní
vztahy umožňující propojování aktivit různých pracovních skupin. Slibně vypadá nábor do
Pracovní skupiny pro sazebník. Velké a nosné téma jsou samozřejmě antibiotika a infekce
spojené se zdravotní péčí. Díky dlouholeté koncepční práci Pracovní skupiny pro
monitorování rezistence (PSMR), Pracovní skupiny pro nozokomiální infekce (PSNI) a
Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP) došlo v minulém roce k částečnému
institucionalizování těchto aktivit ve formě Národního antibiotického programu. To je dobrá
zpráva vykoupená těžkou prací a ideovými střety. Přátelům pracujícím v těchto uskupeních
v čele s Dr.P. Urbáškovou a V. Jindrákem k těmto úspěchům gratulujeme. Nejdynamičtěji se

rýsuje vývoj v Pracovní skupině pro molekulární mikrobiologii – TIDE. Ve všech oblastech
oboru lze cítit pohyb nové nastupující generace. Výroční zasedání začíná být odborně i
společensky místem otevřené výměny názorů bez svazujících formalit a obav z veřejného
vystoupení.
Na závěr sdělení děkujeme všem přednášejícím a diskutujícím účastníkům za obohacující
jednání, jehož výsledky budeme žít až do 3. výročního zasedání SLM ČLS JEP v únoru 2011.
Dále děkujeme firmě NUCLEUS reprezentované paní Janou Vítkovou za bezchybný
komplexní servis a čtrnácti vystavujícím firmám za sponzorské zajištění této ne příliš
rozsáhlé, ale inspirující akce.
Josef Scharfen, předseda SLM ČLS JEP.

