
 

 
 

 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 

Společnost hygieny a komunitní medicíny 

 
Ruská 87, 100 00 Praha 10 

 

Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 8. 4. 2015 

 

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Kazmarová, Kernová, Kožíšek, Kříž, Rážová, Wasserbauer 

Omluveni: Kollárová, Müllerová, Valenta  

 

 

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

 

 

Průběh valné hromady v prosinci 2014 a výsledky voleb do výboru společnosti: 

 Na valné hromadě členů Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně, která se konala 11. prosince 2014 v Lékařském domě v Praze, byl zvolen výbor 

a revizní komise SHKM. Výsledky voleb oznámila předsedkyně volební komise doc. MUDr. Hana 

Provazníková, CSc. 

 Následně se nový výbor se sešel na svém prvním zasedání, jehož jediným bodem programu byla 

volba nových funkcionářů. Předsedou se stal opět doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. (3. LF UK), 

místopředsedy jsou MUDr. František Kožíšek, CSc. (SZÚ) a doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 

(LF UK Plzeň), vědeckým sekretářem prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. (LF UK Hradec Králové) a 

pokladníkem MUDr. Věra Kernová (SZÚ). Dalšími členy výboru byli zvoleni MUDr. Vladimír 

Valenta, Ph.D. (MZ ČR), MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. (MZ ČR) a MUDr. Stanislav Wasserbauer 

(MZ ČR). Revizní komise bude pracovat ve složení: doc. MUDr. Jaroslav Kříž (předseda), doc. 

MUDr. Helena Kollárová, Ph.D. (LF UP Olomouc) a MUDr. Helena Kazmarová (SZÚ). 

 Protože se (dne 8. 4. 2015) jednalo o první řádné zasedání nově zvoleného výboru, proběhla diskuse 

o výsledcích voleb a vhodnosti složení nového výboru. Závěr diskuse byl, že výbor bude nadále 

pracovat ve zvoleném složení. 

 

Odborné akce v roce 2015, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které SHKM pomáhá 

organizovat: 

 Konference „Výživa a zdraví“ (Teplice, 15. – 17. 9. 2015) – v přípravě. Hlavním tématem 

konference je „Budoucnost výživy člověka. Plnění úlohy hygienické služby“. MUDr. Jan Ševčík, 

hlavní odborný garant, prosí hlavního hygienika, aby vyzval pracovníky KHS k účasti. 

 Vědeckou konferenci „Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi“, která se měla konat na LF 

UK Hradec Králové, není možné letos v Hradci Králové uskutečnit. Předseda SHKM osloví doc. 

Kollárovou, zda by ji mohla uspořádat LF v Olomouci. 

 Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá) – listopad 2015, program je 

v jednání. 

 

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 

 Kurz „Novinky z hygieny a epidemiologie“ proběhne v roce 2015 opět na 3. LF UK. 

 Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v roce 2015 konat na LF v Olomouci (20. 5. a 

11. 11.).    

 Připravuje se novela zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Očekává se redukce počtu 

základních oborů (nicméně hygiena a epidemiologie by měla zůstat) a zkrácení doby přípravy. 

 Gesce za akční plány v oblasti vzdělávání přešla z odboru hlavního hygienika pod jiného náměstka 

MZ. 

 



Hospodaření a rozpočet SHKM: 

 Výbor SHKM dosud nedostal z ústředí ČLS přesné údaje o příjmech. Předpokládá se vyrovnaný 

rozpočet s očekávanými výdaji v roce 2015: osobní náklady (sekretářka a správce webových 

stránek), příspěvek časopisu Hygiena a tisk propagačního letáku. Plán rozpočtu – viz zápis 

z minulého jednání. 

 

Další body jednání: 

 Výbor se na minulých zasedáních zabýval problematikou definovaných cílů Agentury pro 

zdravotnický výzkum, mezi kterými chybí cíle pro některé hygienické obory, pro které je za těchto 

podmínek velmi obtížné žádat o nové granty. Výbor na to reagoval dopisem na ministerstvo 

zdravotnictví, na který však nedostal odpověď. Bude připraven odeslán nový dopis, jehož koncept 

připraví prof. Fiala. 

 Výbor diskutoval rozdělení kompetencí nad dozorem stravovacích služeb, v současné době je 

v připomínkovém řízení materiál MZe ohledně plánu kontrol. Bude připraven společný dopis 

lékařských fakult na podporu zdravotního aspektu při kontrole potravin a stravování, který odešle 

SHKM. Návrh dopisu připraví dr. Rážová a doc. Dlouhý.   

 Prof. Fiala informoval výbor o problémech se zajišťováním praxe mediků LF HK na krajských 

hygienických stanicích. Přestože se tato praxe těší oblibě a má pro obor hygieny velký význam 

v získání budoucích kvalifikovaných pracovníků, je nedostatek kapacit, protože jedna KHS nestačí 

mediky pojmout. SHKM se obrátí s prosbou na hlavního hygienika, aby oslovil další KHS, aby se do 

programu praxí zapojily. Prof. Fiala poskytne specifikaci požadavků. 

 Výbor děkuje šéfredaktorovi a redaktorce časopisu Hygiena za zajišťování bezproblémového 

fungování a vydávání časopisu Hygiena. Na rok 2015 se opět očekává příspěvek MZ na vydávání, 

ale nižší než v roce 2014. 

 Předseda informoval, že Česká lékařská společnost přijala nové stanovy, včetně nového jednacího a 

volebního řádu. 

 Předseda předá ing. Ramešovi zprávu o činnosti SHKM za minulé volební období a výsledky voleb 

do nového výboru, aby oba dokumenty umístil na webové stránky SHKM. 

 Výbor schválil přijetí dvou nových členek SHKM: MUDr. Lenka Kotingová a MUDr. Andrea 

Málková pracují obě na LF HK. 

 Výbor pověřuje sekretářku SHKM, aby zaslala aktuální seznam členů Mgr. Veselé, vedoucí SVI 

Státního zdravotního ústavu (jvesela@szu.cz), kvůli rozesílání časopisu Hygiena. 

 Výbor obdržel podnět od pana poslance Nikla ohledně mnohočetné chemické senzitivity. Na dotaz 

odpověděl předseda SHKM, který ještě zjistí od kolegů z pracovního lékařství, zda už je tato 

diagnóza na seznamu nemocí. 

 Dr. Kožíšek informoval výbor, že je již obsahově dokončen propagační (náborový) leták SHKM, ale 

je nutné ho graficky zpracovat do finální podoby. Dr. Kernová se nabídla, že zajistí grafika a 

převzala si podklady k letáku. 

 Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu 

pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, 

pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální.  

 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: datum nebyl dosud stanoven, ale výbor se dohodl, že jednání budou svolávána na 

úterý odpoledne. 

 

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek 

 

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

 

Dne 4. 5. 2015 
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