Zpráva o činnosti výboru České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny
ve funkčním období 2014 – 2018.
Výbor byl ustanoven na základě voleb, které proběhly v březnu 2014.
Dne 1.4.2014 se v sídle České lékařské společnosti JEP v Praze, Lékařském domě
sešli všichni nově zvolení členové výboru.
V tajné volbě byli zvoleni do jednotlivých funkcí výboru Společnosti:
Předseda: MUDr. Pavel Totušek.
Místopředsedkyně: MUDr. Iva Šípová
Vědecký sekretář : MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Pokladník: MUDr. Jaroslav Jirouš
Sekretářka společnosti: Dana Vaculíková
Členové: MUDr. Jarmila Kohoutová, MUDr. Jaromíra Kratochvílová, MUDr. Věra Kůrková
Bylo dohodnuto, že se nový výbor a revizní komise ujmou své funkce k 28.5.2014.


Výbor se sešel během volebního období 11x a za všech zasedání byly sepsány zápisy. Řešil
zejména otázky finanční, členské základny, webových stránek SNEH, příprav a organizace
každoročních Konferencí v Brně.



Samostatnou kapitolou byla příprava spuštění Registru dezinfekčních přípravků doporučených
pro zdravotnictví, který vznikl z potřeby snadné a rychlé orientace ve spektru účinnosti na trhu
nabízených dezinfekčních přípravků. Po ročním provozu byl provoz REDEP pro nezájem ze
strany dovozců a distributorů dezinfekčních přípravků ukončen.



Odborná mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena se konala v Brně 4x.
Odborným garantem a tvůrcem programu byla MUDr. M. Kolářová, CSc. Technická a
organizační stránka pořádání konferencí by svěřena firmě IO event s.r.o. Sborníky přednášek
jsou zveřejněny na webu.



Výroční zprávy o hospodaření jsou zveřejněny na webu SNEH.



Byla obnovena spolupráce s IFIC /MUDr..Hobzová/). Bylo zrušeno „staré členství“ a nově od r.
2016 je SNEH v postavení člena bez hlasovacího práva.



Komunikace s členskou základnou probíhá prostřednictvím mailů a informaci /aktualit/ na
webu. Návštěvnost webových stránek je velmi vysoká. Pohybuje se kolem 1 000 navštívení
měsíčně.



Výbor se usnesl, že svůj mandát ukončí k 16. 4. 2018



Předseda výboru poděkoval všem členům výboru i revizní komise za práci a spolupráci
v uplynulém funkčním období.



Tato zpráva o činnosti výboru byla projednána na výborové schůzi dne 16.4.2018

V Brně 16.4.2018
MUDr. Pavel Totušek
Předseda SNEH

