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Informace o zřízení Národního referenčního centra
pro infekce spojené se zdravotní péčí
Information on the establishment of the National Reference Centre for Health Care-Associated Infections
Vlastimil Jindrák
Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví bylo v červenci
2012 ve Státním zdravotním ústavu zřízeno Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí. Na
činnosti Národního referenčního centra se podílí také další
instituce, a to Nemocnice Na Homolce v Praze, Ústřední
vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze
a Krajská hygienická stanice v Liberci. Činnost centra koordinují MUDr. Vlastimil Jindrák, MUDr. Dana Hedlová
a MUDr. Jana Prattingerová. Uvedení tři odborníci jsou současně kontaktními osobami pro spolupráci s ECDC v dané
oblasti (HAI-Net). Organizačně bylo pracoviště zařazeno
do struktury Centra epidemiologie a mikrobiologie. Národní referenční centrum bude plnit následující úkoly:
• Zajištění metodické podpory a organizace systému surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí na lokální
a národní úrovni, v návaznosti na aktivity organizované
Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí na
úrovni Evropských společenství.
• Koordinace přípravy metodických postupů v oblasti prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních
včetně návaznosti na související legislativu.
• Zajištění odborné a metodické podpory budování lokální
infrastruktury programu prevence a kontroly infekcí ve
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zdravotnických zařízeních dle požadavků zákona o zdravotních službách.
• Odborná pomoc při řešení epidemiologicky závažných
situací ve zdravotnických zařízeních.
• Odborná podpora a metodické vedení zdravotnických zařízení poskytujících akutní a dlouhodobou péči při implementaci lokálních antibiotických programů zaměřených na uvážlivé používání antibiotik a kontrolu antibiotické rezistence (v součinnosti s NRL pro antibiotika
a Centrální koordinační skupinou Národního antibiotického programu).
• Vzdělávání pracovníků specializovaných na prevenci
a kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních, a to zejména lékařů a sester pro prevenci a kontrolu infekcí,
a asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví.
Informace o činnosti nového NRL budou průběžně dostupné na webových stránkách CEM http://www.szu.cz/
centrum-epidemiologie-a-mikrobiologie-2.
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