Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Společnost hygieny a komunitní medicíny
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 27. 6. 2017
Přítomni: Dlouhý, Müllerová, Valenta, Kazmarová, Kernová, Kožíšek, Rážová,
Omluveni: Fiala, Kříž, Kollárová, Wasserbauer
Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.
Vydání propagačního letáku SHKM
Byl vydán propagační leták SHKM (k vidění a stažení na webu http://www.spolecnosthygieny.cz/), který bude distribuován na všechny krajské hygienické stanice a během
odborných hygienických akcí.
Odborné akce v roce 2017, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které SHKM
pomáhá organizovat:
 21. ročník konference „Výživa a zdraví“ (Teplice, 19. – 21. 9. 2017). Hotov a rozeslán
první cirkulář. Přihlášky na http://konferencevyzivaazdravi.cz/.
 Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 15. – 16. 11. 2017). Již
je navržen program.
 Dny preventivního lékařství (LF Brno, listopad 2017, přesný termín bude upřesněn).
Specializační vzdělávání lékařů
 Od 1. července 2017 platí dlouho očekávaná novela zákona č. 95/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře.
 Do akreditační komise MZ pro hygienu a epidemiologii byli za SHKM navrženi a
budou členy: doc. Dlouhý, dr. Rážová, dr. Valenta a prof. Fiala. Komise má za úkol
akreditovat školící pracoviště, připravit a schválit nový vzdělávací program, navrhnout
nový logbook a akreditovat předatestační kursy.
Další body jednání:
 Výbor SHKM projednal znění dopisu, kterým odpoví hlavnímu hygieniku na jeho
dopis z konce března 2017 (reakce na dopis SHKM ministrovi zdravotnictví ohledně
žádosti o informace o plnění schválené strategie Zdraví 2020), s jehož obsahem
zásadně nesouhlasí.
 Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů,
které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webovské stránky SHKM, kde
byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari).
Prezentace může posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
Příští jednání výboru: říjen 2017, konkrétní termín bude upřesněn
Zápis připravil: MUDr. Kožíšek
Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM
Dne 12. 7. 2017

