
 

 
 

 
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně 
Společnost hygieny a komunitní medicíny 

 
Ruská 87, 100 00 Praha 10 

 
Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 11. 10. 2016 

 
Přítomni: Dlouhý, Müllerová, Valenta, Kazmarová, Kernová, Kožíšek, Rážová, Wasserbauer 
Omluveni: Fiala, Kříž, Kollárová 
 
Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 
 
 
Diskuse nad posláním SHKM v souvislosti s přípravou propagačního letáku: 
Výbor diskutoval podněty MUDr. Nejedlé na úpravu navrženého informačního či 
propagačního letáku SHKM a pokusil se formulovat hlavní výhody vyplývající z členství. 
Návrh letáku bude v tomto duchu upraven. Předseda SHKM byl požádán, aby rovněž na toto 
téma napsal úvodník do časopisu Hygiena (4 / 2016). 
Po vydání letáku bude rozeslán dopis na všechny krajské hygienické stanice s informacemi o 
činnosti SHKM a s přiloženými letáky pro pracovníky hygienické služby. 
Bylo by žádoucí více aktualizovat webové stránky společnosti, na což ale výbor nemá 
kapacitu. Nicméně řada novinek z oblasti hygieny se průběžně objevuje na webu MZ, SZÚ, 
ZÚ i KHS. Výbor požádá pana Ing. Rameše o vložení odkazů na tyto weby. 
 
Odborné akce v roce 2016, které se konaly či budou konat pod záštitou SHKM nebo které 
SHKM pomáhá organizovat: 

 proběhl 20. jubilejní ročník konference „Výživa a zdraví“ (Teplice, 20. – 22. 9. 2016). 
Hlavním tématem konference bylo „Budoucnost výživy člověka – výživa dětí a 
mladistvých“. Předseda SHKM v úvodu předal čestné uznání České lékařské 
společnosti JEP dr. Ševčíkovi za dlouholetou práci pro odbornou společnost a 
perfektní organizaci dvaceti ročníků této konference    

 celostátní konference Chodovoplánské dny hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá) – 
proběhne 9. – 10. 11. 2016  

 Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi – proběhne na 2. LF UK 6. 12. 2016  
 
Specializační vzdělávání ve zdravotnictví 

 Kurz „Novinky z hygieny a epidemiologie“ probíhá ve dnech 10. - 25. 10. 2016 opět 
na 3. LF UK 

 Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie – podzimní termín stanoven na 9. 11. 
2016 na LF UK v Hradci Králové, žádný zájemce není přihlášen 

 Specializační oborová rady připravila jednotné požadavky na atestační práci – 
zveřejněné na webu jednotlivých lékařských fakult, chystá se úprava otázek 

 Logbooky – větší revize bude provedena až po novele zákona 95 / 2004 Sb., která se 
očekává v příštím roce. Následně akreditační komise ve spolupráci s odbornými 
společnostmi navrhne změny vzdělávacích programů a logbooků.  
 

Hospodaření a rozpočet SHKM: 
Fond k 31. 12. 2015 činil 22 044,93 Kč. Výsledky hospodaření za 2. čtvrtletí 2016 – náklady 
6860,5 Kč (osobní + materiál), výnosy 21 000,- Kč (členské příspěvky).  

 



Další body jednání: 
 Výbor SHKM osloví novou hlavní hygieničku ČR s nabídkou spolupráce, bylo by 

však vhodné tento krok koordinovat s předsedy ostatních oborových odborných 
společností (pro pracovní lékařství a epidemiologii). 

 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 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: 10. ledna 2017. 
 
Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek 
 
Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM 
 
 
 


