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CEM kandidátem školícího místa pro EUPHEM
The Centre for Epidemiology and Microbiology is a candidate for an EUPHEM training site
Pavla Křížová
Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí,
European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) zařadilo Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Státního zdravotního ústavu (CEM) mezi kandidáty nových
školících míst pro evropský program školení mikrobiologů:
European Public Health Mikrobiology (EUPHEM) Training Programme. Cílem tohoto školícího programu je příprava mladých mikrobiologů v Evropě pro práci v oblasti
Public Health Mikrobiology (PHM). Informace o EUPHEM
jsou dostupné na stránkách ECDC: http://www.ecdc.europa.
eu/en/activities/training_activities/euphem/pages/index.aspx.
Získání pozice školícího místa pro EUPHEM je vysoce
prestižní, doposud byly jmenovány instituce v šesti evropských zemích (seřazeny abecedně): Dánsko, Francie, Holandsko, Německo, Španělsko, UK.
Zástupci ECDC provedli ve dnech 13.–14. 2. 2012 hodnotící návštěvu v CEM, během níž byly diskutovány konkrétní možnosti zabezpečení školení EUPHEM v odděleních CEM a jeho Národních referenčních laboratořích. Na
hodnotící návštěvu ECDC byla pracovníky CEM připravena vyžádaná dokumentace a každé oddělení CEM i jeho
NRL byly připraveny prezentovat své metody práce a výsledky. Během dvoudenního procházení pracovišť CEM
a diskusí zástupců ECDC s jednotlivými pracovníky bylo
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evidentní, že přístup propojení mikrobiologie a epidemiologie není pouhou formální proklamací, ale je uplatňován
v rutinní práci CEM. Vedoucí CEM děkuje i touto cestou
všem pracovníkům, kteří se perfektně zhostili prezentace
práce CEM.
Výsledek hodnotící návštěvy ECDC v CEM byl pozitivní: CEM byl zařazen do procesu hodnocení. Pokud se
CEM stane školícím místem, v září 2012 bude zahájen
dvouletý školící program pro mikrobiologa, vybraného konkurzem. Během tohoto školícího programu budou realizovány následující okruhy školení: práce v ohnisku onemocnění, surveillance, PHM výzkum, management, biorisk
management, kontrola kvality, studium laboratorních metod, prezentace výsledků. Uvedené okruhy budou realizovány v následujících skupinách infekčních onemocnění
a problematik: onemocnění preventabilní vakcinací, onemocnění přenášená vektory, STI a hepatitidy B, respirační
onemocnění včetně chřipky a tuberkulózy, alimentární onemocnění, rezistence vůči antibiotikům. O dalším vývoji budeme informovat na Zprávách CEM a na webových stránkách CEM.
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