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17. KONFERENCE SPOLEČNOSTI VOJENSKÝCH LÉKAŘŮ,
FARMACEUTŮ A VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČLS JEP
17TH CONFERENCE OF THE SOCIETY OF MILITARY PHYSICIANS,
PHARMACISTS AND VETERINARIANS, CZECH MEDICAL
ASSOCIATION J. E. PURKINJE

V pořadí 17. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVLFVL ČLS JEP) se uskutečnila dne 15. listopadu 2017 již tradičně
v Hradci Králové na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO). Nad konferencí převzali
záštitu ředitel Agentury vojenského zdravotnictví brig. gen. MUDr. Zoltán Bubeník, ředitel Odboru vojenského
zdravotnictví Sekce podpory MO plk. MUDr. Petr Král a děkan FVZ UO prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Počet účastníků konference překonal minulé ročníky, tento rok bylo registrováno 90 účastníků, především lékařů,
farmaceutů a dalších odborností zdravotnické služby AČR. Konference se dále zúčastnili pregraduální studenti FVZ
UO. V tomto roce podpořilo konferenci několik partnerů včetně Agentury vojenského zdravotnictví a FVZ UO.

Odborný program konference byl rozdělen do šesti bloků: 1. Slavnostní blok SVLFVL ČLS JEP, 2. Řízení
a organizace vojenské zdravotnické služby, 3. Operační nasazení, 4. Prevence, diagnostika a léčba ve zdravotnických
zařízeních AČR, 5. Varia, 6. Posterová sdělení.

V rámci slavnostního bloku bylo předáno Čestné členství SVLFVL brig. gen. v.v. doc. MUDr. Leo Kleinovi,
CSc., který byl dlouholetým předsedou výboru společnosti. Dále doc. Klein a plk. v.v. prof. MUDr. Josef Fusek,
DrSc. (dlouholetý vědecký sekretář společnosti) obdrželi od nového výboru společnosti Děkovný list za činnost
ve výboru SVLFVL a od gen. Bubeníka Pamětní odznak za celoživotní zásluhy o výstavbu a rozvoj Vojenské
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zdravotnické služby. Pamětní odznak Vojenské zdravotnické služby obdržel také plk. doc. MUDr. Miloš Sokol,
Ph.D., současný vědecký sekretář společnosti. Následovaly čtyři bloky přednášek, které byly velmi inspirativní.
Celkem zaznělo 25 přednášek. Program konference byl doplněn o posterovou sekci, kde představili výsledky svých
vědecko-výzkumných projektů zejména pracovníci FVZ UO a studenti doktorského studia.

Konference nabídla možnost seznámit se s činnostmi na různých úrovních vojenské zdravotnické služby a poskytla
příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností a názorů. Posledního přednáškového bloku konference se ve větším počtu
zúčastnili také studenti pregraduálního studia FVZ UO, kteří tak měli možnost seznámit se s reálnou činností vojenské
zdravotnické služby, což je důležité při rozhodování o jejich profesním směřování po absolvování studia.

Na závěr konference byla předána ocenění za nejlepší příspěvky pro pět mladých autorů. Podle ohlasů byla
konference hodnocena velmi kladně. Další v pořadí již 18. konference SVLFVL ČLS JEP se bude konat v listopadu
2018 opět na půdě vzdělávací instituce vojenského zdravotnictví, FVZ UO v Hradci Králové.

Informace o SVLFVL ČLS JEP jsou dostupné na http://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep?id=99, kde je také
možnost online přihlášky do společnosti pro lékaře, farmaceuty, veterinární lékaře a další odbornosti se vztahem
k vojenskému zdravotnictví.
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