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Po 2. světové válce se významně zvýšII zájem lékařské veřejnosti o infekční nemoci. Bylr
to především vysoce nakaŽlivé vzdušné inÍ-ekce, střevní infekce včetně tyfu a těsně po válce
také skvrnitý tyfus, dětská obrna, kteréjasně ukázaly potřebu dětských i dospělých izolačnícl_.
lůŽek při stávajících nemocnicích' Na základě toho vznikla samostatná infekční oddělenl
v krajských a později také v okresních nemocnicích. Začátkem 50' let byly na lékařskýci_
fakultách ustaveny katedry infekčních nemocí a infekce se stala samostatnou rigorózní či státn.

zkouškou. Tím byl dán základ k zaloŽení nového oboru oboru infekčních nemocí'
Int'ekcionistická sekce pří ČsLS JEP byla za]'oŽenav roce 1956 a jejím prvnírn předseclo'_

byl prof. MUDr. Jarosiav Procházka, přednosta Infekčního oddělení Fakultní nemocnice N.
Bulovce. Prvním vědeckýnl sekretářem byl zvolen MUDr. Buček, vedoucí InÍ'ekční klinikl
Vojenské nemocnice v Praze 6. Dalšími zakládajícími členy sekce byli tehdy doc. MUD:
Václav ltedba z lnfekčního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, doc. MUDr. Vác]L',

K|uska, přednosta Dětského infekčního oddělení v Brně, a doc. MUDr. Jaroslav ondráče,.
CSc., z Hradce Králové. Hlavním úkolem sekce byla organizace odborných seminářů a věde'-
kých konferencí. Počet čIenů se pohyboval od l 00 do l 50. V tomto období byla také zahá1er'-
postgraduální výuka v oboru přenosných nernocí s atestační zkouškou. Atestace by1a ,:,:

počátku pojímánajako nadstavbová, po absolvování základní atestace z pediatrie nebo vni-_:'

ních nemocí. Pediatrii přitom zárněrně uvádíme na prvním místě, protoŽe v té době b1 - '

propojení pediatrie a infektologie mnohem větŠí neŽ dnes. V současnosti je většina dětsk\ -:
infekčních nemocí eliminována díky očkovacím programům.

V roce 1966 se prof. Procházka vzdal funkce předsedy sekce a předsedou nově vznrl_l
Společnosti infekčního lékařství (SlL) se stal prof. MUDr. Jaroslav ondriiček, CSc., přednc. '_

InÍékční kliniky v Hradci Králové. Vědeckým sekretářem byl zvolen doc. MUDr. NIi'-:
Duniewicz, CSc', z Infekční kliniky Nemocnice Na Bilovce. Nový výbor začal vydl-, -l

bulletiny, které inÍbrmovaly členy společnosti nejen o konferencích a seminářích infek._.

společnosti, ale také o akcích příbuzných oborů. Během krátké doby měla společnost inte i'.-

ního lékařství v Čechách kolem 600 členů a na Slovensku 200 čIenů. Společnost kaŽdoro:-.
pořádala celostátní konferenci, střídavě v českých zemích a na Slovensku. Nejlepší publil "

vané práce v oboru byly odměňovány finančně a písemnym uznaním.



Nové vedení společnosti navázalo vědecké kontakty se spo|ečnostmí infekčního lékařství

v Polsku, NDR, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, SSSR a Jugoslávii. Později byly vytvořeny

kontakty i se západoevropskými infektologickými společnostmi (Berlín, Mnichov, PďíŽ,
Vídeň apod')' Na základě těchto kontaktů se jednou za čtyÍi roky pořádaly mezinárodní

infektologické konference za účasti zahraničních i našich vědeckých pracovníků'

V roce 1969 se společnost rozdělila na českou a slovenskou část' Předsedou české společ-

nosti byl zvolen MUDr. Leon Bíla, ředitel Thomayerovy netnocnice v Praze 4-Krči, vědeckým

sekretářem zůstal doc. Duníewicz. Předsedou slovenské společnosti se stal prof. MUDr. Július

Hrúzik, CSc., přednosta Infekční kliniky v Bratislavě, vědeckým sekretářem byl zvolen

tehdejší doc. MUDr' ondrej Bálint, CSc. Koordinací obou společností bylo pověřeno prezi-

dium, jehoŽ členy byli předsedové a vědečtí sekretáři.

V roce I916by| zvolen předsedou prof. MUDr' Václav Palisa, DrSc., přednosta Infekční

kliniky v Plzni, a vědeckým sekretářem byl opět zvolen doc. Duniewicz.

Samostatná subkatedra infekčních nemocí s klinickou základnou v infekčním pavilonu

Nemocnice na Bulovce bylazÍízena v roce l980 v Institutu postgraduálního vzdělávání ve

zclravotnictví' Jejím vedoucím byl do roku 1991 doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc., a v současnosti

Katedru infekčních nemocí vede doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc'
V roce 1982 se stal předsedou společnosti prof. MUDr. Jiří Havli'k, DrSc. V tomto volebním

lbdobí byla poprvé podrobně zpracována koncepce oboru infekčních nemocí včetně ordina-

I i"rů pro tenlo obor'

l v roce ] 990 byl zvolen předsedou společnosti prof. MUDr' Pavel JeŽek, DrSc., přednosta

I itinity infekČních chorob v Brně-Bohunicích, vědeckým sekretářem aŽ do roku 1992 zůstal

] .o.. Duniewicz. Na jeho místo byl poté zvolen prim. MUDr. Jiří Švejda' CSc., přednosta

l _nf.ke n'ho or-ldelení nemocnice v Ústí nad Labem.

l '. 
volbách v roce 1994 byla předsedou společnosti zvolena doc. MUDr. Marie Staňková,

l --s... vedoucí lekařka AIDS centra, Fakultní nemocnice Na Bulovce a vědeckým sekretářem

l -,l zvolen doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc., nynější přednosta Infekční kliniky 3. LF UK,
I :rkultnínemocnice Na Bulovce. Po doc. Benešovi se r. 1999 stal vědeokým sekretářem

l '"tuor. Jan Galský, primář Infekčního oddělení Nemocnice Mělník' od téhoŽ roku byl do

] -nkce místopředsedy zvolen MUDr. Petr Kůmpel, primiíř Infekčního oddělení Slezské

! '-',.t.to.nice v Opar e.

l r deje o naši spoleČnostijsou na webove stránce www.inlekce.cz.

! sn -e aloutrodorc kolem 400 členťl, vesměs se jedná o infektology pracující na lůŽkových

l jdeleních' kterych je v ČR :o (úclaj zroku 2004). V čele společnosti je 13členný výbor, který

l ] ;j:1J:?JJií."o'. 
SIL je součásí ČLS JEP od doby jejího vzniku] v rámci ČLS lpp mii

l \ r znamné aktir it.l

l SIL spolupracuje úzce se Slovenskou společností infektologů (SSI). V rámci této spolupráce

l : ronají od roku 1996každý rok společné česko-slovenské' resp. slovensko-české kongresy,

l ll ieclen rok v Čechách a další rok na Slovensku. V letech, kdy tento společný kongres

l :rlluu1e SSI, pofádá SILješte Česky celostátní infektologický sjezd. Přehled všech akcí od

I ee):

l -elostátní konference o inÍ-ekčních nemocech, Seč u Chrudimi 1992

l ' _ elostátní konÍ'erence o infekčních nemocech, České Budějovice 1993

l . polsko-czeskie sympozjlmlekarzy chorób zakaŽnychi epidemiologów, Nysa (Polsko)

l gó+

I
-I



. 2. česko-polské infektologické dny' Hradec Králové 1995

. Celostátní konference infekcíonistů, Havířov l995

. Celostátní konference infekcionistů. StráŽnice 1996

. I' spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Modra (sR) 1996

' II. společný česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Hradec nad Moravicí 1997

' III' spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Trenčianske Teplice (SRr
1998

. Celostátní konference infekcionistů. Plzeň 1998

. Česko-polské infektologické dny pofád'ané v rámci oslav 650' výročÍ založení UK, Praha
a Hradec Králové 1998

. l' pracovní setkání primářů a přeclnostů infekčních odtlělení v ČR, Srbsko u Karlštejna
t999

. l. antibiotické dny, Mělník 1999

. lV. společný česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Soláň 1999

. 2' pracovní setkání primářů a přednostů infekčních oddělení v ČR, Špindlerův Mlýn 2000

. V. spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Martin (SR) 2000

. 2' antibiotické dny, Mělník 2000

. Celostátní kongres infektologů s mezinároclní účastí, Černý Důl 2000

. 3. pracovní setkírní primářů a přednostů infekčních oddělení v ČR, Skalský Dvůr (Lísek
u Bystřice) 200l

. 3. antibiotické dny, Mělník 200l

. VI. společný česko'slovenský kongres o infekčních nemocech, Mikulov 200l

. 3. pracovní setkání primářů a přednostů infekčních ocldělení v ČR, Skatský Dvťrr (Lísek
u Bystřice) 2001

. 4. pracovní setkání primářů a přednostů infekčních odděIení v ČR, Skalský Dvůr (Lísek
u Bystřice) 2002

. 4. antibiotické dny, Mělnik 2002

. VII' spoločný slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Tále (SR) 2002

. Český kongres o infekčních nemocech, Jihlava 2002

. 5. pracovní setkání primářů a přednostů infekčních oddělení v ČR, Černy Důl 2003

. 5. antibiotické dny, Mělník 2003

. VIII. společný česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Pec pod SněŽkou 2003

SIL pořádala i několik společných mezinárodních konÍ'erencí. V letech 1994, 1995 a 199b

se spřátelenou Polskou infektologickou Společností a v roce 1999 spolupracovala s 1. LF UK
při organizaci italských inÍěktologických dní.

ZvláštnÍ pozornost si zaslouŽí velké mezinárodní kongresy, na jejichŽ přípravě Se naš.
společnost podílela. První z nich byl Světový infektologický kongres, který se konal v Praz:
v dubnu 1994. Hlavním pořadatelem byla Mezinárodní chemoterapeutická společnost, prezi-
dentem kongresu byl prof. Havlík. Drtrhým byl Evropský kongres klinické rnikrobiolo_si:
a infekčních nemocí (ECCMID), organizovaný Evropskou společností klinické mikrobio1o-t1:
a inÍ'ekčního lékařství (EsCMrD). Tento kongres se konal v Praze v květnu 2004. Poče:
účastníků obou těchto kongresů se pohyboval kolem 5000 osob. V roce 1998 byla naš:
společnost přijata do FESCI (Federation of European Societies for Chemotherapy and fo:
Infection) a zároveň do lSC (International Society of Chemotherapy).



Kromě uvedených velkých akcí se SIL podílí na přípravě pravidelných odborných sen]inářu,

|''|erým je vyhrazeno kaŽ<té první úterý v měsíci v Lékařskémdomě v Praze. SiL dále poskytuje

-3bornou garanci mezioboiovým seminářům, které se konají vŽdy počátkem roku v Třeboni'

Mezi významné aktivity SIL patří kaŽ<loroční setkání přednostů a primářů všech

riekčních odclělení pťrsobících na území ČR, které od r. 1999 organizují doc' Staňková

_ doc. Beneš.
ocl roku 1996 do roku 2001 byla postupně vypracována nová koncepce našeho oboru. a to

t přihlédnutím na měnící se charakter českého zdravotnictví a zrněnu spektra infekčních

:.Il]oCí. Nově jsme se také zaměři]i na práci ambulantních inÍ'ektologů s cílem připravovat

:lektology, tt"ri uy působili jako samostatně pracující lékaři - konziliáři - v nemocnicích'

..le není infekční oddělení. Důraz je kladen zejrnéna na antiinÍ'ekční léčbu a prevenci nozoko-

-'iálních nákaz ve spolupráci s regionálním mikrobiologem a epidemiologem'

od roku 1999 naše společnost kaŽdoročně uděluje Cenu prof. Kredby za tři nejlepší

.rb1ikace z našeho oboru.

r asopis
Společnost inÍ'ekčního lékařství od r. i 995 podporuje a odborně garantuje vydávání časopisu

:' irlická mikrobiologie a infekční lékařství. Tento časopis byl původně zaloŽen z iniciativy

:krobiologů a jeho prvním Šéfredaktorem byl prim. MUDr. Josef ScharÍ-en, CSc', předseda

.:olečnostilékařskémikrobiologie'Vletech 1991_2}O2vec11redakciMUDr.JiříBeneš,CSc',

:rý posléze kvůli redakční práci rezignoval na funkci vědeckého sekretáře SIL' V průběhu

.u jooz převzal vedení časopisu prof. MUDr' Václav Vacek' DrSc'

Ceská iJkarská společnost JEP vydávala pod odbornou záštitou SIL rovněŽ Referátový

- rěr Choroby iníekční' Vycházel v Národní lékařské knihovně od r. l960 do roku 2000 -
. kern 4 l ročníků. Vedoucim redaktorem byl zprvu prof. Kredba (do r. 191 9) a po něm dlouhá

. '. doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc', přednosta Subkaterlry infekčních nemocí IPVZIILF' V roce

)1 pÍevzalfunkci šéÍiedaktora př'ednosta kliniky inÍ'ekČních chorob v Brně, doc' MUDr'
,' el Chalupa, CSc. BohuŽel pro nedostatek finanční poclpory bylo vydávání časopisu

]000 ukončeno.

" :ritřní členění
' i:kce tropícké a cestovní medicíny

' ''-:acovní skupina pro HIV/AIDS problematiku

-vnitř SIL se vyčleňují dvě specializované sekce: Sekce cestovní a tropické medicíny

' _-TM) a Pracovní skupina pro léčbu HIV/AIDS'
1CTM byla ustavena .. tbqs a jejím předsedou od doby zÍízení do současnosti je prof'

Dr. jiří Beran. CSc' Hlavním úkolem sekce je organizace odborných serninářů, zmapování

.i1, cestovní medicíny na fakultách, prosazení návrhu mezinárodního očkovacího průkazu

. " kaŽdého občana CR, vypracování standardů pro očkování do ciziny azřízení vakcinačních

. .:r při inÍ'ekčrrích oddjlenich. Sekce se přihlásila k členství v Evropské Í-ederaci cestovní

.pickémedicínyanavázalaspoluprácivrámciEUazařadilasedoprojektuNetworkof
-.icalSitiesÍbrtheSurveillanceoťImportedInfectiousDiseases.
]:acovní skupirra pro léčbu HIV/AIDS působí od roku 1988. Její předsedkyní po celou

-'Ljejíexistencejedoc.Staňková,kteráječlenemVýkonnéhovýboruNárodníkomisepro
' llernatiku HIV/AIDS pÍtMZČR. Členove pracovní skupiny se podílejí na vypracování
.'jnědobých a dlouhodobých plánů strategie prevence a'léčby H1V/AIDS v ČR' eIos

. :um FN Na Bulovce získalo statut rnezinárodního školícího pracoviŠtě' V rámci této



problematiky centrum spolupracuje s New York University (SUNY). Postupně vzniklo dalŠích
6 regionálních AIDS center při infekčních klinikách či odděleních.

Předsedct: Doc. MUDr. Marie Staňková.CSc.
Infekční klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Vědeclcy sekrettiř: Prim. MUDR. Jan Galský
Infekční oddělení NsP. Mělník

Podklady zpracovali doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc., a doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.


