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Společnost hygieny a komunitní medicíny 

 
Ruská 87, 100 00 Praha 10 

 
Zápis ze zasedání výboru SHKM dne 25. 4. 2017 

 
Přítomni: Dlouhý, Müllerová, Valenta, Kazmarová, Kernová, Kříž, Fiala, Kožíšek, Rážová,  
Omluveni: Kollárová, Wasserbauer 
 
 
Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD. 
 
 
Hospodaření a rozpočet SHKM 
K 1. 1. 2017 bylo na účtu SHKM 30 641 Kč. Rozpočet na rok 2017 je naplánován mírně 
schodkový (cca minus 3 tisíce Kč). Příjmy budou tvořit příjmy ze členských příspěvků, 
výdaje osobní náklady (DPČ - sekretářka, webmaster), příspěvek na časopis Hygiena a tisk 
propagačních letáků.  
 
Změny v členské základně, členské příspěvky 
Výbor schválil přijetí nové členky – Ing. Nely Švitorkové z KHS Libereckého kraje. 
Výbor vzal na vědomí oznámení o ukončení členství těchto členů: MUDr. Karel Freudmann, 
MUDr. Lýdie Ryšavá, Ph.D. (oba odchod do důchodu), MUDr. Danuše Pavlasová (úmrtí), 
Andrea Skaunicová (dlouhodobý pobyt v zahraničí a jiné profesní zaměření). 
Výbor schválil žádost prof. Mileny Černé o snížení členského příspěvku a stanovil ho ve výši 
100 Kč/rok. 
 
Vydání propagačního letáku SHKM 
Leták je graficky připraven k vydání (tisku), během grafického zpracování byly provedeny 
poslední jazykové úpravy. MUDr. Kernová se nabídla, že zjistí ceny tisku při počtu kusů 500 
a 1000 Ks. Podle nabídky později výbor rozhodne o počtu vytištěných kusů. 
Distribuce letáku: KHS, lékařské fakulty (a jiné fakulty?), SZU, MZ, konference. MUDr. 
Valenta a MUDr. Rážová připraví koncept průvodního dopisu pro ředitele KHS. 
 
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). Probíhá 
příprava, brzy bude rozeslán první cirkulář. 

 Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 15. – 16. 11. 2017). 
Probíhá příprava, brzy bude rozeslán první cirkulář. 

 Dny preventivního lékařství (LF Brno, listopad 2017). 
 
Specializační vzdělávání lékařů 

 Výbor SHKM navrhl do akreditační komise MZ pro hygienu a epidemiologii (kde 
mají být zástupci lékařských fakult, odborných společností a lékařské komory) své 
zástupce, a to: doc. Dlouhého, dr. Rážovou, dr. Valentu a dr. Wasserbauera. Předseda 
SHKM v této souvislosti e-mailem oslovil prezidenta ČLK, ale neobdržel žádnou 
odpověď. 



 Podmínkou získání specializace v oboru H+E bude 4 roky vzdělání v oboru: 30 
měsíců praxe v základním kmeni (nově zakončené zkouškou) + 18 měsíců vlastního 
specializovaného výcviku, zakončeného atestační zkouškou. 

 V souvislosti s novelou zákona č. 95 / 2004 Sb. musí stávající akreditační komise 
upravit vzdělávací program „Hygiena a epidemiologie“ tak, aby byly definovány 
kompetence lékaře po absolvování základního kmene. 

 Pro informaci: v hygienické službě v současné době pracuje dnes 207 lékařů 
s průměrným věkem 55 let. 
 

Další body jednání: 
 Výbor SHKM na počátku března 2017 oslovil dopisem ministra zdravotnictví a 

požádal ho o informace o plnění schválené strategie Zdraví 2020. Koncem března 
obdržel písemnou odpověď od hlavní hygieničky ČR, ve které se konstatuje, že 
strategie slouží MZ jako ideový dokument, ale že byl navržen moc široce a víceméně 
nereálně a proto ho nelze podle původních představ realizovat. Protože se výbor 
SHKM s touto odpovědí vůbec neztotožňuje, připraví pro HH nový dopis s uvedením 
konkrétních faktů, proč strategie realizovatelná je (měla být), je-li (bude-li) k tomu 
vůle. 

 Doc. Kříž informoval výbor, že v on-line verzi časopisu Hygiena se nyní objeví 
novinka – seznam tematických zahraničních publikací českých autorů (zatím jen ze 
SZÚ, ale plánuje se také oslovení lékařských fakult). 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce poptává akreditované zdravotnické školení 
pro své pracovníky v oblasti hygieny výživy, PBÚ a výrobků ve styku s pitnou vodou. 
Výbor diskutoval o oprávněnosti takového požadavku a otázce kompetencí rezortů 
MZ a MZe. 

 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: 27. června 2017. 
 
Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek 
 
Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM 
 
Dne 9. 9. 2017 
 


