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Přeclsednictvo ČsLS JEP se po roce 19'15 usneslo zzt7ožit samostatný obor dorostor,é
lékařství. Této snaze předcházelajiŽ existence specializované zdravotní péče o mladou gene-
raci prakticky realizovaná v Akademickém domě v Praze, který byl v roce 1895 umístěn
v areálu dnešní Nemocnice sv. AlŽběty v Praze 2' Na Slupi. V roce 1923 byl zmoclernizován
a přemístěn do Strakovy akademie v Praze l (dnešní předsednictvo vlády). V roce l 938 otevřel
prezident E'. BeneŠ Zdravotní ťlstav pro mládeŽ v Praz'e 1, Spálené ulici (dnešní zÚNzpro
vysokoškolírky), v jehoŽ čele stál doc. MUDr. Tvaroh.

Zakladatelem oboru adolescentní medicíny byla prof' MUDr. Jiřina Písďovicová, endokri_
nolog z kliniky prof. Charváta. Na její klinice ve Vinohradské nemocnici byla i první lůŽke
pro dorost. Při této klinice vznikla i samostatná subkatedra dorostového lékařství. Po roce l 95 -

atestují na této kliníce první odborní dorostoví 1ékaři se základní atestací z interního či dětskéhc
lékařství.

Do roku 1962 byl hlavním odborníkem v oboru dorostového lékařství prof. MUDr. Jandl

- hygienik pro děti a dorost. od roku 1963 přebírá vedení subkatedry prof. MUDr. Rubír:
a subkatedra je přernístěna cio areálu Fakultní Thornayerovy nemocnice v Praze 4-Krči, kde
vzniká další klinické praooviŠtě adolescentní medicíny. Po roce 1968 se prof. MUDr. Rubír.
stává přednostou samostatné kliniky dětí a dorostu ve VFN v Praze 2, které je i pracovištěn
1. LF UK.

Společnost dorostového lékařství byla původně Samostatná sekce Společnosti vnitřnÍht
lékařství, která byla založena v roce l 953. V jejím čele stál prof. MUDr. Jiří Syllaba (předse -



da) a vědeckým sekretiířem byl MUDr. ota Riedl ze 4. tnteruí kliniky v Praze 2. Společnost
dorostového lékařství vznikla v roce 1957.

Společnost dorostového lékařství pořádá každoročně konference' později sjezdy pro doros-
tové lékaře v ČR a SR do doby, kdy dochází k rozdělení Československa.

Časopis
od roku I99I vydává Společnostdorostového lékařstvípro své členy Bulletin dorostového

lékďství' v němŽ informuje výbor o svých aktivitách a subkatedra dorostového lékařství v čele
s doc. MUDr. J. Hamanovou, CSc., o doškolovacích kurzech pro dorostové lékaře' Bulletin se

stává i pro členy Společnosti dorostového lékařství místem pro zveřejnění informací a výsled-
ků jejich práce.

Zahraničních spolupráce
. World Federation and Society of Adolescentology - v čele s Guiseppe R. Brerou, M' D''

Instituto di Medicina e Psicologia dell Adolescenza' Milano' Itálie _ doc. MUDr. J. Hama-
nová' CSc., je členem výboru.

. UNICEF _ doc. MUDr. J. Hamanová, člen výkonné rady českého výboru pro UNICEF'
Společnost dorostového lékařství spolupracuje s WHo v rámci Adolescent Health Program-

me, navázala kontakt s generálním sekretářem koncilu Rady Evropy pro zdravotnictví panem
H' Sciclunou a s americkou Společností pro adolescentní medicínu.

Prof. MUDr. Rubínovi, DrSc., bylo v roce l987 uděleno čestné členství ve Společnosti
dorostového lékařství, v roce 1989 mu byla udělena cena předsednictva ČLS IEP za práci
Dorostové lékďství.
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