
Časopis HYGIENA

SHKM vydává ve spolupráci se Státním zdravot-
ním ústavem a Slovenskou společností hygieni-
ků (SLS) oficiální odborné periodikum, kterým 
je časopis HYGIENA. V současné době je to jedi-
ný český odborný časopis, který je výhradně za-
měřen na oblast ochrany a podpory zdraví, hy-
gieny a primární prevence, které pokrývá v plné 
šíři. Vychází již od roku 1956.

Jedná se recenzované neimpaktované perio-
dikum excerptované v několika mezinárodních 
databázích. Vychází 4 x ročně.

Proč jsem členem SHKM ?

Být členem společnosti hygieniků, když jsem hy-
gienik, mně připadá jednoduše a prostě samo-
zřejmé, protože jak říkal J. Werich: Když už člověk 
jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, 
aby byl a je, tak má být to, co je, se vším, co k tomu 
patří.

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

Odborná společnost mi vždy dávala příležitost jak 
k vyhraněnému odbornému zaměření, tak i k ori-
entování se v problematice ostatních specializací, 
které jednotlivec nemůže sám odborně obsáh-
nout.

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Členství v odborné společnosti vidím jako příle-
žitost účastnit se aktivně na tvorbě nových vizí 
a programů.
Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc.
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Na titulní stránce je reprodukce obrazu bohyně Hygiei od Gu-
stava Klimta (1862-1918). Malba byla součástí většího obra-
zu Medicíny (1900-1907), určeného původně pro vídeňskou 
univerzitu, ale zničeného r. 1945. Foto: Wikimedia Commons.



Kdo jsme ?

Společnost hygieny a komunitní me-
dicíny (SHKM) je dobrovolné nezávis-
lé sdružení nejen lékařů, ale i dalších 
pracovníků (nejen) ve zdravotnictví, 
jejichž odborným zájmem je hygiena 
a komunitní medicína, primární pre-
vence, ochrana a podpora veřejného 
zdraví.

SHKM je samostatnou organizační 
složkou České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně.

Naše tradice

Samostatná Sekce hygieniků byla ustavena 
v rámci České lékařské společnosti JEP již v roce 
1954, tedy rok po jejím vzniku. Počátky spolko-
vého života českých hygieniků jsou však mno-
hem starší.

Sekce hygieniků přímo navazovala na Sekci hy-
gieniků, mikrobiologů, epidemiologů a infekci-
onistů, založenou r. 1951, resp. Společnost pro 
hygienu a sociální lékařství (1950). Nepřímo 
však navazovala na tradici mnohem starší – zá-
rodek současné SHKM lze spatřovat již v roce 
1896, kdy vznikla v Praze druhá česká lékařská 
vědecká společnost, a to Česká společnost pro 
veřejné zdravotnictví.

Proč je výhodné být členem SHKM ?

Vstupem do SHKM vyjadřujete nejen profesní 
sounáležitost s oborem hygieny a kolegy pra-
cujícími na jejím poli, ale přispíváte i k její sil-
nější pozici jako organizace, která hájí odborné 
zájmy oboru nezávisle na strukturách státních 
orgánů a dalších organizací působících v této 
oblasti nebo ji svou činností ovlivňujících.

A dále…

Pravidelně budete dostávat odborný časopis.

Můžete se podílet na tvorbě nových koncepcí 
a programů. SHKM je autorem koncepce obo-
ru hygiena a pečuje o její naplňování. Podílí se 
také na přípravě a naplňování koncepce hygie-
nické služby a primární prevence v ochraně ve-
řejného zdraví. 

Můžete svobodně připomínkovat návrhy no-
vých zákonů a vyhlášek, bez ohledu na názory 
vašich kolegů či nadřízených.

Můžete ovlivňovat obsah a směřování odbor-
né výchovy v ochraně a podpoře zdraví a v hy-
gienických oborech. SHKM, podporuje vědecký 
rozvoj oborů hygieny, zvyšování úrovně odbor-
ných znalostí svých členů a příbuzných oborů 
a šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Za 
tímto účelem společnost pořádá nebo odborně 
garantuje konference, semináře a další odbor-
né akce.

Protože hygiena a podpora zdraví je multidisci-
plinárním oborem, SHKM podporuje spoluprá-
ci a výměnu informací s těmi odbornými spo-
lečnostmi, jejichž předmět činnosti se dotýká 
našich zájmů. 

SHKM je zároveň důležitým svorníkem mezi 
různými oborovými institucemi, jako jsou kraj-
ské hygienické stanice, zdravotní ústavy, Státní 
zdravotní ústav, univerzitní vědecká a výuková 
pracoviště a další. Právě nezávislá odborná spo-
lečnost má potenciál zprostředkovávat spolu-
práci mezi pracovníky různých institucí, být 
platformou pro výměnu informací a svobod-
nou odbornou diskusi.

Zatímco obecné a koncepční otázky hygieny 
a společnosti jsou řešeny výborem společnosti, 
pro řešení specializovaných odborných otázek, 
ať už teoretického nebo praktického charakte-
ru, jsou zřízeny následující odborné sekce:

• sekce podpora zdraví,

• sekce hygiena životního prostředí,

• sekce podpora zdraví dětí a mládeže,

• sekce hygiena výživy.
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