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Blahopřání RNDr. Marii Brůčkové, CSc.
Congratulations to Marie Brůčková, MSc, PhD
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S velkou radostí a potěšením přejeme vše nejlepší k báječným narozeninám paní doktorce
RNDr. Marii Brůčkové, CSc., dlouholeté šéfce a opravdové matce zakladatelce Národní referenční
laboratoře pro HIV/AIDS, u jejíhož zrodu byla spolu s doc. MUDr. L. Syrůčkem, CSc. v roce 1985.

Paní doktorka věnovala Státnímu zdravotnímu ústavu celý svůj pracovní život, byla a dosud
je ctěnou a respektovanou členkou virologické komunity. Dosáhla skvělých vědeckých úspěchů. V letech 1967 až 1985
byla vedoucí NRL pro nechřipkové respirační viry a od roku 1987 vedoucí NRL pro HIV/AIDS. Dlouhá léta oficiálně
reprezentovala ČR ve vedení Evropské společnosti pro klinickou virologii (ESCV).
Nesmazatelně ovlivnila svou odvahou a předvídavostí diagnostiku HIV infekce v České republice. Zásadně důležitý
je také koncepční vklad jejího soustředěného a racionálního přístupu k organizaci diagnostiky, surveillance a legislativní
opory řešení problematiky HIV. Jako členka řídícího výboru se významně podílela na tvorbě evropského monitorovacího
systému EuroHIV.
Svými odbornými kvalitami, ale také výjimečnou schopností týmové práce a péčí, kterou věnovala zejména mladším
kolegům, ovlivnila a stále ovlivňuje životy mnohých z nás.
Za mimořádný přínos medicíně byla paní doktorka vyznamenána v roce 2001 Medailí za zásluhy prezidenta republiky.
Nejvíce je však oceňována námi všemi, kteří jsme její péčí dorostli v dospělé a jdeme v jejích stopách.
Všechno NEJ a hodně zdraví
přejí spolupracovníci a přátelé.

Vzpomínka na MUDr. Martinu Havlíčkovou, CSc.
A memory of Martina Havlíčková, MD, PhD

Martina Havlíčková se narodila 16. srpna 1960 v Praze. Studium na lékařské fakultě Univerzity
Karlovy ukončila v roce 1986. Celý svůj profesní život strávila ve Státním zdravotním ústavu,
kde se věnovala problematice respiračních virů. V letech 1986 až 1989 absolvovala ve Státním
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zdravotním ústavu aspiranturu, vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.) obhájila v roce 1990
s disertační prací zaměřenou na možnosti rychlé laboratorní diagnostiky chřipky.
Absolvovala několik krátkodobých zahraničních stáží: v roce 1990 na finské University of Turku a v chřipkovém
odboru amerického Centra pro kontrolu nemocí v Atlantě, v roce 1992 v národním chřipkovém centru v londýnském
Státním zdravotním ústavu v Colindale a v roce 2000 se zúčastnila v pařížském Institute Pasteur kurzu ESWI věnovanému
laboratorním metodám pro diagnostiku chřipky.
MUDr. Martina Havlíčková, CSc. se věnovala rozvoji komplexního přístupu k diagnostice a surveillance chřipky
a dalších respiračních virových agens. V letech 1997–2013 vedla Národní chřipkové centrum, od roku 2013 byla vedoucí
Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Kromě toho byla v letech 1998–
2012 zástupkyní vedoucí odborné skupiny pro respirační a enterovirové infekce a v letech 2012–2019 vedoucí Oddělení
respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Státního zdravotního ústavu.
Martina Havlíčková úspěšně zavedla sentinelovou surveillance chřipky a dalších akutních virových respiračních infekcí.
Společně se svou učitelkou RNDr. Bělou Tůmovou, DrSc. prováděla odborné aktivity, které vyústily v úspěšné a plnohodnotné zařazení Národní referenční laboratoř pro chřipku do sítě laboratoří spolupracujících s WHO. Díky jejímu úsilí byla
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ČR první zemí z bývalého východního bloku, která v druhé polovině devadesátých let 20. století splnila náročná kritéria
pro členství v European Influenza Surveillance Scheme. EISS byl po vzniku ECDC následně transformován v European
Influenza Surveillance Network. V evropské chřipkové skupině se věnovala především antigenní charakterizaci chřipkových
virů, identifikaci chřipkových kmenů a klasické virologii.
S jejím významným přispěním se podařilo vyřešit krizové situace spojené s pandemií chřipky v roce 2009. Opakovaně
zastupovala ČR na mezivládních jednáních k pandemické připravenosti na WHO v Ženevě. Byla neúnavným propagátorem
očkování proti chřipce, za jejího přispění je Česká republika jedním z prvních evropských států, kde se plošně používá
kvadrivalentní vakcína. Od roku 2012 byla členkou výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
Všichni jsme Martinu znali nejen jako fundovaného odborníka, ale i jako nesmírně obětavou a lidskou bytost. Nevěnovala
se však jen práci odborné, její čas patřil především rodině a přátelům. Ráda cestovala, opatrovala kočičí přátele a také
zpívala ve sboru U Salvátora. A když bylo třeba, neváhala a aktivně se účastnila v současných společenských protestech
proti hulvátství.
Svůj dlouhý statečný boj se závažnou nemocí prohrála 29. 12. 2019. Bude nám moc chybět.
Po dohodě šéfredaktorů bude otištěno i v časopise Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie.
Jan Kynčl, Helena Jiřincová, Klára Labská, Barbora Macková

OZNÁMENÍ
NOTIFICATIONS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na již

6. ročník Klostridiového dne,
který proběhne 16. května 2020
ve velké posluchárně Fakultní nemocnice v Motole, Praha.
• Mezioborový seminář je zaměřen na mikrobiotu trávicího traktu, diagnostiku, dohled,
prevenci a léčbu infekcí vyvolaných C. difficile.
• Odbornými garanty akce jsou: Společnost infekčního lékařství (SIL),
Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM)
a Česká internistická společnost (ČIS).
Vzdělávací akce bude pořádána v rámci celoživotního vzdělávání ČLK.
Těšíme se na společnou diskuzi, sdílení klinických zkušeností a na setkání s Vámi.
Za organizační výbor,
Otakar Nyč a Marcela Krůtová
Program a přihláška na akci je k dispozici na: https://forsapi.cz/klostridiovy-den
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