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Pro odbornou práci bývá cenný určitý prvek kontinuity. Snad žádnáz vědeckých medicír'_
ských společností neměla v tomto směru větŠí nesnáze. Po 40 let byla oblast organizace a říze:.
zdravotnictví pod silným politickým vlivem, provázeným ideologickou předpojatostí, byrc_
kratickým centralisrnem a rigiditou vzdorující novým myšIenkám, navrhovaným změná..'
a v určitém směru i oprávněným poŽadavkťrrn.

Pro 50. léta bylo charakteristické uplatňování tzv. sovětských zkušeností. Smyslem b1 '.
vytvořit a ZaVéSt regulační prvky totalitního politického systému do zdral,otní praxe'

UŽ začátkem 60. let se začaly objevovat názory poukazující na nutnost seiózní vědeci',
práce, a to jak hodnocení stavu a vývoje zdravotní péče, tak pokud jde o kvalitu říze:
zdravotnických zaiízení. Koncem 60. let začalabýt věnována soustavná p()Zornost primár.
péči a metodickému základu studia zdravotního stavu obyvatelstva.

V 70. letech však Společnost sociálního lékařství nedokázala čelit dominanci politick1';.
kritérií, a to jak ve výzkumu, odborné přípravě a výchově řídících pracovníků, tak ani v org.-
nizrční zdravotnicke praxi.

AŽ v 80. letech se začaly uplatňovat snahy o všestranné hodnocení zdravotní situa:,
a o účinné řízení, stavějící na přínosu systémového přístupu. objevily se také názory upoz.:'
ňující na potřebu soustavného hodnocení účinnosti, kvality i hospodírrnosti zdravotnickl'._
sluŽeb a na význam pojímání zdravotnictví jako součásti širokého sociálnfto systému pť.1
o zdrayí.

I kdyŽ zmíněné názory nacházely své uplatnění v odborném tisku, tehdejší vedení Spole:-
nosti sociálního lékařství na ně nedokázalo vhoclně reagovat. a to ani po význarnných polit,-
kých změnách v roce 1989' Na novou sociálně'politickou situaci reagoval starý výbor ukc
čením své činnosti.
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Společnostsociálníholékařstvíařízenípéčeo zdtaví1esamostatnousoučástíČLSJEP'Byla

, e wé nové podobě zaloŽenana začátku roku 1992 v Praze. Značttá část jejího přípravného

l Ýboru a zakládajících členťr se od začátku roku ] 990 zúčastnila práce Skupiny pro reformu

zdravotnictví, kterou jmenoval ministr zdravotnictví ČR. vysteatem práce této skupiny byl

:rávrh Nového systému zdravotní péče v ČR, přijatý vládou na konci roku 1990'

Společnost se při svém zrodu rozhodla zaměřit na studiun zdravotního Stavu a zdravotních

rotř;b obyvatelstva, na oblast Zdravotnické informatiky a statistiky, na širokou oblast zdravot-

rípolitkýapodpory zdrayí,naoblastřízenípéčeo zdravíazdravotnictvívčetněproblematiky

udiavotního pojištění, Stejnějako na oblast sociologie zdravotnictví a sociologie zdraví'

Cílem společnosti je podporovat a integrovat výzkum, publikační činnost a výměnu poznat-

iů i zkušeností, republikovy a meziniírodní styk odborníků a řídících pracovníků shora jme-

:ovaných oblastí, zuyšovai odbornost a kompetentnost řízení, usilovat o účelné zaměření

. odborně podloŽenou realizaci zdravotní politiky i lá\ežité hodnocení výsledků zdravotní

:jče, její kvality a efektivnosti.

Svou činnost se společnost snaŽí rozvíjet ve spolupráci s ostatními odbornými společnostmi

. ,r.rsirni i''rituc".i. Česká základna společnosti zahrnuje zájemce o sociální lékařství' zdra-

Otní politiku, veřejné zdravotnictví, zdravotnickou ekonomíku a informatiku z řad lékařů'

.rstéÁových inŽenýrů, ekonomů, sociologů, psychologů, právníků, informatiků a dalších

'lborností. Jejími členy jsou univerzitní pracovníci, další výzkumní pracovníci, vedoucí

::acovníci zdravotnických zaÍízení,odborníci na zdravotnickou politiku, pracovníci národní

-iormační soustavy a další. Čestnymi č1eny společnosti jsou nejzaslouŽilejší badatelé z dané

"l asti.

\ Ýznamné aktivity
Společnost se brzy po svém ustanovení v r oce 1992 spoluúčastnila pořádání 5' mezinárodní

' lnÍ-erence o systémové vědě ve zdravotní péči, která se konala v Pa1áci kultury v Praze pod

_:Z\,em Zdtayotní Systémy - výzvake změně s velkým mezinárodnírn ohlasem'

Ještě v roce 1992 u.po}ádulu spolu se S1ovenskou společností sociálního lékařství XIil'
' :zinárodní konferenci o podpoře zdraví s názvem Strategie pro21' století'

Spolu se zahraničními .^p"ity byla společnost spolupořadatelem řady seminářů o proble_

:tice transformace ,dravoini peoe. Tato problematika je trvale jedním z klíčových témat

.rrinářů a konferencí společnosti.

\-ýbor společnosti ajeho členové vypracovali v dalších letech četné expertizy pro minister-

o ,druuátni. tví,jejichžzávěry všakvŽdy nebyly dostatečně zoh1edněny' DůleŽitou aktivitou

'llečnostibylovypracovánívýukovéosnovyoborusociálnílékařstvípropregraduální
_.hovu posluchačů medicíny a pro bakalářské studium paramedicínských oborů, ste.jně jako

:racováníoSnovypostgraduálníhovzděláváníveveřejnémzdravotnictví'
\a Žádost Vědecké .oay ČI-r vypracovala společnost návrh postgraduální přípravy V ma-

_:ementu pro vedoucí piu.ounrtý_rdravotnických zaÍízení. Společnost věnovala mimořád-

. ' pozol.nost p.opugu.i myš1enek evropské strategie programu Zďraví'pro všechny do roku

_ ,-,0. Přední členovó společnosti se aktivně zúčastnili přípravy střednědobého a dlouhodobé-

]rogramu podpory zdraví v ČR. Společnost sociálního lékařství aÍízenípéče o zdraví ajejí

: l.JČ pÍo zdravotnickou informatiku a statistiku připravují kaŽdoročně řadu seminářů zamě-

';_.'.,ch na dlouhodobá i aktuální zdravotněpolitická témata a členové společnosti publikují

. ,:ré původní práce i přehledy o Stavu problematiky v jiných zemích'

)uleŽitým úspěchem Společnostl sociálního lékďStví a Íízení péče o zdraví je zaÍazelí

:.<umu v oblasti zdravotní politiky mezi témata podporovaná Grantovou agentufou Minis-
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i-rst\'a Zdravotnictví ČR' První grantem podporovaná témata navrhlo samo ministerstvo na
zák]adě pociťovaných potřeb. oponované grantové práce jsou přednášeny na seminářích
společnosti za velkého zájmu členů.

Členové společnosti publikují v řadě českých i zahraničních časopisů. od letošni1ro roku se
stal bulletin Podpora zdraví časopisem pro zdravotní politiku a lókařskou etiku. Společnost
úzce spolupracuje se Školorr veřejného zdravotnictví, s Národohospodářským ústav;m České
akaclemie věd a mnoha univerzitními pracovišti.

Časopis
Společnost sociáInúro lékařství a Íízení péče o zdraví začala v roce 799] společně s odbor-

nou Společností revizního 1ékařství vydávat časopis Zdravotnictví a zdravotní pojištění, kten'
od roku l998 vydává samostatně pocl názvem Zdravotnictvi v ČR.

Zahraniční spolupráce
Společnost je od roku 1993 kolektivním členem EUPHA.

Ocenění
Čtyřem členům společnosti byla udělena ocenění k Životnímrr jubileu - medaile Čls lrp

_ V roce 1995 p. ošancoví (80 le|, v roce 1997 doc. Drbalovi (70 let), prof. Žáčkovi (80 tet
a v roce 1998 prof. Solichovi (70 let) a čestné členství prof. Gladkému (70 ]et) v roce 2003.

Vnitřní členění
V čele společnosti je lOčlenný výbor, vedený předsedou, místopředsec1ou a věcleck}Ín

sekretářern a 3členná revizní komise. Připravuje se ustanovení:. Sekce zdravotnické statistiky
. Sekce zdravotně ekonomická a sekce zdravotnického managementu.

Před,seda: Prof. MUDr' Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU
Joštova 10. Brno
Místopředsedct: Doc' MUDr. Ctibor Drbal' CSc.
Škola veřejného zdravotnic tví IPYZ
Ruská 85' Praha 10
Vědecký sekretář: PhDr. Helena Bouzková
Nároclní lékařská knihovna
Sokolská 54'Praha2

Podklady zpracovali prof. MUDr. Jan Ho1čík, DrSc., prof. MUDr. Ivan Glaclkij, CSc
a PhDr. Helena Bouzková.


