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Z medicíny

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph. D.

Vzhledem k rychlému a velice dynamickému rozvoji očkování a očkovacích látek nabylo očkování v
posledních letech nebývalého významu a intenzity. Neustále se rozšiřující znalosti v očkování vedly k
rozvoji nového lékařského oboru, vakcinologie. Jako součást rozvoje oboru v podmínkách České
republiky, podobně jako v okolních zemích, vznikla v roce 2006 Česká vakcinologická společnost.
Základem pro vznik společnosti bylo konání celostátní odborné konference „Hradecké vakcinologické
dny“ na podzim roku 2005, kde poprvé zazněla myšlenka založení odborné společnosti. Hlavním
organizátorem konference byla Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci
Králové, zejména pak v té době doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., a MUDr. Roman Chlíbek,
Ph. D., kteří se stali zakládajícími členy společnosti.
Konference byla ojedinělou, první svého druhu a zaměření v ČR, která neměla dosud v našich
podmínkách obdoby. Konference se zúčastnilo celkem 350 lékařů z celé ČR napříč širokým spektrem
odborností od epidemiologů přes infektology, praktické lékaře, vojenské lékaře, pediatry až k lékařům
zdravotních ústavů a vakcinačních center jednotlivých krajů, včetně zahraničních hostů. Jedním z
nich byl prezident Polské vakcinologické společnosti, který účastníky seznámil s orientací a činností
této instituce.
Během konference byl organizátory předložen návrh na založení České vakcinologické společnosti,
která by sdružovala osoby se zájmem o rozvoj vakcinologie v ČR, a byly distribuovány předběžné
přihlášky do tétospolečnosti. Na základě zájmu odborné veřejnosti bylo rozhodnuto o založení
společnosti. Prvními členy výboru společnosti byli MUDr. Hana Cabrnochová, prof. MUDr. Jiří Havlík,
DrSc., MUDr. Roman Chlíbek, Ph. D., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, doc. MUDr.
Vilma Marešová, CSc., doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., MUDr. Jitka Škovránková, prof.
MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., MUDr. Jozef Dlhý, JUDr. Jindřich Janouch a MUDr. Eva Vítková, CSc.
V současné době má společnost více než 120 členů a neustále se rozrůstá. Tradice první
vakcinologické konference díky zájmu a účasti lékařů a sester neustále pokračuje, včetně
mezinárodní účasti. V letošním roce bude organizován již 8. ročník a počet jejích účastníků dosáhl
čísla 600. Mezi dosavadní největší úspěchy společnosti patří zavedení očkovacího kalendáře pro
dospělé, aktualizace dětského očkovacího kalendáře, příprava národních doporučení a doporučených
postupů v očkování, vydávání řady odborných a naučných publikací, komunikace s veřejností v oblasti
očkování, popularizace očkování a mnoho dalších.

