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Reorganizace Státního zdravotního ústavu
Reorganization of the National Institute of Public Health

Pavla Křížová
S platností od 1. dubna 2011 proběhla reorganizace
Státního zdravotního ústavu. Ředitelka SZÚ, ing. Sosnovcová, rozhodla o návratu k úspornějšímu třístupňovému
vedení – z čtyřstupňového vedení, zavedeného předchozím ředitelem MUDr. M. Bořkem v roce 2008, kdy byla
utvořena málo srozumitelná Centra: Centrum odborných
činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví (COČ
OPVZ) a Centrum laboratorních činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví (CLČ OPVZ) s málo srozumitelnými Odbory.
V dubnu 2011 byla znovu sestavena odborně transparentní Centra:
• Centrum zdraví a životního prostředí
• Centrum zdraví, výživy a potravin
• Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
• Centrum podpory veřejného zdraví
• Centrum epidemiologie a mikrobiologie
• Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
Dočkali jsme se tedy návratu ztracené identity a zase
máme „osvědčenou značku“ CEM. Také náš časopis se
vrací k původnímu názvu Zprávy Centra epidemiologie
a mikrobiologie, používanému už od roku 1992. Bylo mu
přiděleno nové ISSN 1804-8668, resp. ISSN 1804-8676
pro webovou formu.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie vzniklo spojením dosavadního Odboru epidemiologie infekčních nemocí a Odboru mikrobiologických laboratoří.
Vedoucí CEM je MUDr. P. Křížová, CSc., její zástupci: MUDr. M. Havlíčková, CSc. (virologie), MUDr.
H. Žemličková, Ph.D. (bakteriologie), MUDr. J. Kynčl,
Ph.D. (epidemiologie). Současná oddělení CEM a jejich
vedoucí uvádíme v tabulce.
Spolupráce epidemiologů a mikrobiologů nebyla
v SZÚ nikdy přerušena a vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům celorepublikového i mezinárodních charakteru
je stále intenzivnější. Úspěch této spolupráce je podmíněn
přátelskou spoluprací s Oddělením biostatistiky a informatiky (vedoucí RNDr. B. Procházka, CSc.), spadající
přímo pod ředitelku SZÚ, v němž sídlí NRC pro analýzu
epidemiologických dat (vedoucí MUDr. Č. Beneš).
A na závěr: veškerá spolupráce odborníků v SZÚ
by neměla šanci na úspěch bez podpory a spolupráce
všech pracovníků celé České republiky v problematice
infekčních nemocí. Děkujeme za tuto spolupráci a držme si navzájem palce k úspěšnému překonání složitostí současné doby.
Nová organizační struktura SZÚ je uvedena na webových stránkách http://www.szu.cz/, které jsou postupně
aktualizovány.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
vedoucí CEM

CENTRUM EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE
vedoucí

telefon

e-mail

MUDr. P. Křížová, CSc.

268 082 250

pavla.krizova@szu.cz

epidemiologie infekčních nemocí

MUDr. J. Částková, CSc.

267 082 486

jcastkova@szu.cz

2

bakteriálních vzdušných nákaz

MUDr. J. Kozáková

267 082 211

jkozakova@szu.cz

3

bakteriální rezistence a alimentárních bakteriálních nákaz MUDr. H. Žemličková, Ph.D.

267 082 202

hzemlickova@szu.cz

4

mykobakterií

MUDr. I. Zemanová

267 082 307

ilona.zemanova@szu.cz

5

respiračních, střevních a exantematických virových nákaz

MUDr. M. Havlíčková, CSc.

267 082 400

nflucprg@szu.cz

6

sexuálně přenosných nemocí - STI
(HIV/AIDS, syphilis, chlamydie, virové hepatitidy)

MUDr. H. Zákoucká

267 082 782

hana.zakoucka@szu.cz

7

zoonóz s přírodní ohniskovostí

RNDr. P. Kodym, CSc.

267 082 105

kodym@szu.cz

8

dezinfekce, dezinsekce, deratizace

RNDr. F. Rettich, CSc.

267 082 283

rettich@szu.cz

9

pro přípravu půd a umývárny

J. Kremzová

267 082 213

kremzova@szu.cz

Akreditační pracoviště CEM

ing. I. Peter

267 082 246

ipeter@szu.cz

Laboratoř bakteriální genetiky

doc. RNDr. A. Nemec, Ph.D.

267 082 266

anemec@szu.cz
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1

Pracoviště přímo podřízená vedoucí CEM:
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