
 

 
 

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 

Společnost hygieny a komunitní medicíny 

 
Ruská 87, 100 00 Praha 10 

 

Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 17. 10. 2017 

 

Přítomni: Dlouhý, Valenta, Kazmarová, Kernová, Kožíšek, Rážová, Rameš (host) 

Omluveni: Fiala, Kříž, Kollárová, Müllerová, Wasserbauer 

 

 

Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 

 

 

Webové stránky SHKM a časopisu Hygiena 

Jako host byl na zasedání přítomen Ing. Bohdan Rameš, webmaster webu SHKM (a také 

časopisu Hygiena), který seznámil přítomné s chystanými změnami na webu Hygieny, které 

souvisejí s nákupem nového administrativního softwaru pro časopisy Hygiena a CEJPH. 

Vzhledem ke změnám designu webových stránek ČLS, je nutné vyřešit vhodnost obrázku 

v záhlaví webu SHKM – buď najít vhodný nový obrázek „na ležato“ nebo do bílého okna 

vybrat vhodný citát. 

Ing. Rameš informoval, že nový software pro Hygienu umožňuje mít rubriku „Právní 

aktuality“ nejen v časopise, ale také přímo na webu Hygieny. Výbor SHKM rozhodl, že 

rubrika bude existovat jen v české verzi. 

MUDr. Valenta projedná na nadcházející poradě krajských hygieniků možnost, aby na webu 

SHKM mohly být odkazy na webové stránky jednotlivých hygienických stanic, MZČR, ZÚ a 

SZÚ (a případně aby na jejich stránkách byl reciproční odkaz na web SHKM. 

 

Časopis Hygiena 

MUDr. Kernová informovala, že redakce časopisu Hygiena má nedostatek příspěvků. 

 

Odborné akce v roce 2017, které se konaly či budou konat pod záštitou SHKM nebo které 

SHKM pomáhá organizovat: 

 Proběhl 21. ročník konference „Výživa a zdraví“ (Teplice, 19. – 21. 9. 2017), který 

zaznamenal rekordní účast (cca 130 osob). Příští ročník se bude konat ve dnech 18. -

20. 9. 2018. MUDr. Ševčík již nechce být hlavním organizátorem – odbornou garanci 

převezme 3. LF UK a SZÚ, organizaci bude zajišťovat firma ALWAC jako dosud. 

 Celostátní konference hygieny dětí a mládeže proběhne v Chodové Plané, 15. – 16. 11. 

2017.  

 Dny preventivního lékařství (LF Brno, počátek prosince 2017, přesný termín bude 

upřesněn). 

 

Noví členové 

Výboru SHKM došly přihlášky tří nových uchazečů o členství v SHKM: Ing. Bohdan Rameš 

(SZÚ), Mgr. Olga Šušoliaková, Ph.D. (SZÚ), Ing. Kateřina Forysová (KHS Libereckého 

kraje). Výbor schválil přijetí všech tří uchazečů za členy SHKM. 

 

Propagační leták SHKM 

Propagační letáky SHKM byly s průvodním dopisem rozeslány na všechny krajské 

hygienické stanice. 



 

Specializační vzdělávání lékařů 

 Akreditační komise MZ pro hygienu a epidemiologii odevzdala žádané podklady 

(požadavky hygienicko-epidemiologický kmen v rámci specializačního vzdělávání) na 

MZ.  

 V letošním roce budou atestace z H+E na 3. LF UK, v roce 2018 na LF v Plzni.  

 Kurz „Noviny v hygieně a epidemiologii“ bude v roce 2018 pořádán 1. LF UK a 

předatestační kurz na LF Plzeň  

 

Další body jednání: 

 Výbor SHKM diskutoval další postup, jak reagovat na skutečnost, že hlavní hygienik 

neodpověděl na druhý dopis ve věci plnění schválené strategie Zdraví 2020, ve kterém 

SHKM vyjadřuje s první odpovědí hlavního hygienika zásadní nesouhlas. Bylo 

rozhodnuto, že další reakce bude následovat až po volbách a očekávaných změnách ve 

vedení ministerstva zdravotnictví. 

 MUDr. Kazmarová informovala o naplňování jednoho z úkolů Akčního plánu 

Snižování rizik ze životního a pracovního prostředí k Národní strategii Zdraví 2020. 

V rámci projektů dvouleté smlouvy o spolupráci mezi MZČR a WHO (BCA 

2016/2017) byl v loňském roce uspořádán mezinárodní workshop “Hodnocení vlivů 

na zdraví (Health Impact Assessment, HIA): posílení praxe v České republice“. V 

tomto roce byla ustanovena pracovní skupina, která navázala na závěry workshopu. 

Prodiskutovala a zhodnotila, co je potřebné a reálné pro další rozvoj v této oblasti 

udělat. Vznikl seznam priorit, které budou dle možností postupně realizovány. 

Současně se podařilo prosadit do plánu aktivit BCA 2018/2019 úkol „Další kroky k 

posílení praxe v hodnocení vlivů na zdraví (HIA) v ČR“, který tuto realizaci částečně 

podpoří. Dr. Kazmarová vznesla dotaz, zda je HIA ve své komplexní podobě tématem 

v rámci výuky preventivní medicíny. Přítomní se shodli na tom, že pravděpodobně 

není a že by bylo dobré prezentovat téma hodnocení vlivů na konferenci lékařských 

fakult v Brně na začátku prosince 2017. 

 MUDr. Valenta informoval výbor o novele nařízení vlády týkající se platových 

předpisů, na jehož základě by měl být navýšen plat lékařům v hygienické službě. 

Zároveň vysvětlil pozadí této novely, resp. původní plán, ze kterého byla schválena 

jen část. Výbor SHKM připraví k této problematice stanovisko.  

 Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, 

které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové 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: dosud nestanoveno. 

 

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek 

 

Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM 

 

Dne 23. 10. 2017 
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