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Na podzim roku 2006 proběhly volby do výboru SHKM, z kterých vzešlo následující 

složení:  

Doc. MUDr. Pavol HLÚBIK, CSc.  předseda výboru společnosti 

MUDr. Helena KAZMAROVÁ  místopředsedkyně výboru společnosti 

MUDr. Jarmila RÁŽOVÁ, Ph.D.  místopředsedkyně výboru společnosti 

Doc. MUDr. Jaroslav KŘÍŽ, CSc.  vědecký sekretář výboru společnosti 

Prof. MUDr. Kamil PROVAZNÍK, CSc. předseda revizní komise výboru společnosti 

MUDr. Věra KERNOVÁ    pokladní 

MUDr. Bohumil HAVEL   člen výboru společnosti 

MUDr. Jan ŠEVČÍK    člen výboru společnosti 

Doc. MUDr. Jindřich FIALA, CSc.  člen výboru společnosti 

MUDr. Lýdie RYŠAVÁ, Ph.D.  členka výboru společnosti 

MUDr. Stanislav WASSERBAUER  člen výboru společnosti 

Libuše DVOŘÁKOVÁ   sekretářka společnosti 

 

Na první výborové schůzi byly definovány nedostatky v práci společnosti a současně 

jasně stanoveny cíle a priority nového výboru.  

K základním nedostatkům byla zařazena problematika pravidelné publikace časopisu 

Hygiena – časopis pro ochranu a podporu zdraví, časopis SHKM ČLS JEP a Slovenské 

společnosti hygienikov SLS. Aktivním přístupem jednotlivých členů nově ustanovené 

redakční rady, v čele s předsedou redakční rady doc. MUDr. Jaroslavem KŘÍŽEM, CSc. a 

dalších členů: zástupkyní předsedy doc. MUDr. Ľudmilou ŠEVČÍKOVOU, CSc., tajemnicí 

redakce časopisu MUDr. Věrou KERNOVOU a členy redakční rady: MUDr. Evou 

HALADOVOU, CSc., MPH, MUDr. Bohumilem HAVLEM, doc. MUDr. Pavlem 

HLÚBIKEM, CSc., prof. MUDr. Vladimírem JANOUTEM, Ph.D., MUDr. Marií 

KOLÁŘOVOU, CSc., doc. MUDr. Hanou PROVAZNÍKOVOU, CSc., MUDr. Jarmilou 

RÁŽOVOU, Ph.D., doc. MUDr. Ivanem ROVNÝM, Ph.D., MPH, MUDr. Vladimírem 

VALENTOU, Ph.D. a MUDr. Jaroslavem VOLFEM, Ph.D. se povedlo zabezpečit po stránce 

finanční i odborné pravidelné vydávání časopisu. Časopis vydává Státní zdravotní ústav ve 

spolupráci s TIGIS, spol. s r.o., excerpováno v Bibliographia Medica Čechoslovaca, EMCare, 



SCOPUS, INDEX COPERNICUS. Časopis Hygiena byl v červnu 2008 zařazen, po schválení 

Radou vlády pro výzkum a vývoj, do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 

vydávaných v České republice, který je využíván pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 

podporovaného z veřejných prostředků. V říjnu 2008 redakce požádala o zařazení časopisu do 

databáze Medline. V současné době je časopis zařazen do hodnotícího procesu. Plné texty 

článků od ročníku 2007 jsou na webových stránkách již volně dostupné. V současné době 

časopis vychází pravidelně, je zabezpečena recenzní činnost, jsou vypracovány jasné pokyny 

pro autory časopisu Hygiena. 

V dalším průběhu výbor společnosti řešil problematiku vytvoření a používání 

webových stránek pro SKHM. Na počátku roku 2009 se usnesl výbor na své schůzi na tom, že 

je potřebné vytvořit webovou prezentaci společnosti jako platformu pro výměnu názorů, 

uveřejňování zápisů z výboru, potřebných organizačních i odborných informací pro členy 

společnosti. Pro realizaci stránek byla vybrána společnosti Meditorial. Na jaře 2009 proběhla 

základní jednání s pracovníky firmy a byla podepsána smlouva o dílo, která definovala, že 

stránky budou zpracovány do 5ti měsíců s tím, že náklady bude zhotoviteli hradit sponzor. 

V srpnu byly stránky připravené k naplnění daty a na konci listopadu oznámil zpracovatel, že 

stránky jsou technicky hotovy a je nutné je předat a nalézt osobu, která by je redakčně 

provozovala na základě pokynů výboru. Tuto činnost vykonává od února 2010 ing. Bohdan 

RAMEŠ. Stránky mají adresu http://www.spolecnost-hygieny.cz/.  

V uplynulém období výbor SHKM opakovaně řešil problematiku současného vývoje 

hygienické služby s kritickým poukazováním na rizika hrozící z předkládané legislativy. Po 

diskusi bylo vypracováno prohlášení výboru společnosti SHKM, které bylo projednáno 

s prezidentem ČLS JEP panem prof. MUDr. J. BLAHOŠEM, DrSc. Výbor se opakovaně 

pokoušel kontaktovat hlavního hygienika ČR – pana náměstka MZdr ČR MUDr. Michaela 

VÍTA, Ph.D. K jednání, bohužel, došlo jen jedenkrát v jarním období 2009 a za výbor SHKM 

se ho zúčastnil předseda doc. MUDr. Pavol HLÚBIK, CSc. a MUDr. Jarmila RÁŽOVÁ, 

Ph.D. V průběhu jednání byly dohodnuty některé postupy se zaměřením především na oblast 

edukace a stabilizace hygienické služby v terénní praxi. Další připomínkové jednání výboru 

společnosti k aktuálním problémům, ke koncepci primární prevence, vývoje hygienické 

služby nebyly ze strany MZdr realizované. 

V období let 2006–2010 výbor SHKM opakovaně odborně garantoval řadu konferencí 

se zaměřením na primární prevenci, hygienu, komunitní medicínu. Jen namátkově lze uvést 

konferenci Liškutínovy dny v Hradci Králové, Výživa a zdraví v Teplicích, Jodový deficit a 

jeho prevence v Praze atd. Dále proběhlo jednání o možné spolupráci se Společností pro 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=28739&tip=sid&clean=0


výživu a s Českou obezitologickou společností o možné koordinaci v oblasti garancí 

odborných konferencí se zaměřením na primární prevenci, výživu a podporu zdraví. 

Výbor společnosti se v uplynulém období zabýval řadou připomínek k návrhům novel 

nařízení vlády se zaměřením na specializační vzdělávání, podmínky pro vstup do 

certifikovaných kurzů. 

Jednání výboru společnosti probíhalo v souladu s řádem ČLS JEP. Uskutečňovalo se 

v pravidelných intervalech, především na půdě SZÚ Praha. V uplynulém období 1x jednání 

bylo realizováno v Hradci Králové a 1x v Teplicích. V průběhu vyhrocení společenské 

atmosféry bylo jednání na jaře 2010 realizováno na 3. LF UK v Praze a po konsolidaci situace 

se jednání vrátila na SZÚ. Ke konci funkčního období výboru SHKM na vlastní žádost 

ukončili činnost MUDr. Jarmila RÁŽOVÁ, Ph.D. a MUDr. Vladimír VALENTA, Ph.D. 

 

Závěr 

 Dle mého názoru, podstatná část cílů, které si výbor v roce 2006 stanovil, byla 

v uplynulém období splněna, je však zároveň nutno poukázat na nutnost pokračování a 

zaměření pozornosti na aktivní spolupráci nejenom výboru, ale celé SHKM s rezortem MZdr 

na koncepci primární prevence podpory zdraví, hygienické služby nejenom v teoretické a 

legislativní oblastí, ale také při prosazování smysluplných a době odpovídajících požadavků 

do každodenní praxe. 

 

Doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.,  předseda výboru SKHM 
 

 

 


