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Vývoj Spotečnosti posudkového lékařstv Í je úzce spjat s vývojem a činností katedry po:; --

kového lékařství ILF (nyní IPYZ), neboť koncepce a postavení oboru se budovaly r'Liz,',
součinnosti. obor si]rm v určitých směrech navazoval na úrkoly, které v systému pojiŠťc.'.'

plnili jejich úřední, revizní a důvěrní lékaři, pokračrrjící dit-erenciace v péči o 
'616yf 

r. >-.

vyŽadovala integrující a syntetizující přístup k řešení vztahu zdra'n'otníhcl stavrr jedince l'z}_',

dem k fyzickýrrr, psychickýnr a kvaliÍikačnírn nítrokům.jednot1ivých povolání. Tyto Lik.

v kombinaci s ekonomickýrn a společenskýnr tlakem veclly k vytvoření salTostatné lékii:., ,

clisciplíny jak na půdě katec1ry, tak v rírmci Čt's :gp.
V rámci odborných společností pťrsobila od počátku 60. let sekce posudkového 1ékai:'

jako orgirnizační součást Československé společnosti sociálního lékařství. Jejím prr :- -

předsedou byl doc. MUDr. J. Baloglr, CSc', který vytvořil základy pro clalšírozvoj. Da :,-

předsedou byl MUDr. J. Maixner, s jehoŽ jrnénem je spojeno zpracování vědeckého zdu'. . -'
nění posudktlvého lékařství jako san'rostatnéhtl lékařského oboru, coŽ se v prari proje'

ustavením specializačního oboru (vyhláška MZ 12l \91 1 s pliitností od 1 . 9. l 97 1).

Federální uspořádírní státu vedlo k oclloučení slovenských kolegů ake zÍízení České s:,-_,

posudkového lékařství v rilrmci České společnosti sociálního lékařství. Přeclscdou se ' _'

MUDr. Drbohlav, ztt jehoŽ vedení vzníkly, dtres jiŽ tradiční, kaŽdor'očně konané praco\ 1l1 --
posrrdkových lékařťr.

DalŠím předsedou sekce byl MUDr. Čestmír Melezínek, který měl hlavní záslr:h* '_

neustillérn zvyšování odborné ťtrovně akcí spcllečnosti, coŽ vedlo ke ,,zrovnoprávnění'' ob -r

s ostatními medicínskými obory v očích lékařské veř'ejnosti. V tomto obclobí byly rc,'' ..'

soustavně pěstovány kolegiální styky se Slovenskou společnostíposudkového lékařs1r'í r:.- , l

na oclbclrné, ale i na společenské úrovni.

Dne 26. 1' l 990 schválila Čr's rpp ustavení samostirtné České společnosti posuclko'. : 
_

lékařství. V následujících volbách byl ve funkci předsedy potvrzen MUDr. Melezínek. \' - _:

l994 byl předscclou zvolen MUDr. Antonín Šedivý, vedoucí oclboru MPSV ČR, kter. .-

ftrnkci vykonírval dvě volební období. Při posledních volbách v roce 2002 by zvolen Soua'*'-

výbor v čelc s MUDr. Janem Lukešern z oSSZ Chrudirn.

Rozvoj a činnost společnosti byl aje těsně spjat s činností katedry posudkového 1ék.. t

lLF. coŽ se v praxi projevilo tím, Že ve výboru byl vŽdy nčkdo ze členů katedry. Ta r z: ' _

k l. 1. 196l v rámoi činnosti ILF, v níisledujícím roce se jejím externím vedoucíni.:-
profesor MUDr. Ruclolf Bureš, pi_eclnosta katedry sociálního lékařstvía děkan Lókařské 1a,' '
UK v Plzni.

Po odchoclu prof' Bureše do dťrchodu se jeho nástupcern stáváMUDr. JiříJeřábck. C:"
V této clobě byl dobudován pevný systém předatestační přípravy. který se skládii ze'l k.':' 

'.

indiviciuáIních konzultací a obhajoby atestační práce. Vrcholem činnosti katedry r t.

období je zpracování třísvazkovélro Komperrdia lékařské posudkové činnosti, vydané '. ''

pracované recdici v roce 1982 pod vedením uŽšího redirkčního kolektivu, jehoŽ tajenln-l : 
_

byldoc.MUDr.JanVrbík,CSc.Tensetakéstal poúrnrtíMUDr.Jeřábkavrocel990vec1l'*_ _

katedry posuc1kového lékařství a tuto Írrnkci zastíival do odchodu do důchocltr v roce l99t-

I. 1. 1991 je vedoucím kateclry MUDr. Jan Boháč.



Činnost společnosti vrcholí kaŽdoročně pořádanými vědecko-pracovními dny, které slouŽí

nejen k výměně pracovních zkuŠeností, ale mají také dťlleŽitý společenský aspekt' odborná

p.obt"-uiito se projednává také na pravidelných pracovních dnech, které se konají 1krát ročně

r Lékařském domě'

Časopis
Spoleenost revizního lékařství Čls rBp vydává časopis Revizní a posudkové lékďství'

který vychází 4krát ročně. Vedoucím redaktorem je MUDr. Jan Boháč, zástupcem doc' MUDr'

Jaroslav Gebhart, CSc., za Společnost revizního 1ékařství'

Vnitřní členění
organizačně se společnost Člení na krajské sekce, v jejichŽ čele je člen předsednictva'

.vole-ny za příslušný region. Tímto opatřením je zajištěn přenos informací oběma směry'

Předseda: MtJDr. Jan Lukeš

okresní správa soci ál ního zabezpečení Chrudim

\'ědecký sekretčiř: MUDr. Jan Boháč

Katedra posudkového lékařství IPVZ, Praha

Podklady zpracoval MUDr' Jan Boháč'


