ECDC a EK

Vyhlášení ročníku 2013 programů EPIET EU-track a EUPHEM
Call for application for 2013 EPIET EU-track and EUPHEM fellows is open
Hana Orlíková
ECDC vyhlašuje nový ročník 2013 programů European
Programme for Intervention Epidemiology Training
(EPIET) a European Public Health Microbiology Training (EUPHEM). Jedná se o dvouletou stáž v zahraničí
v rámci zemí EU/EFTA na některém z národních či regionálních institutů zabývajících se surveillance a kontrolou
přenosných nemocí. Stážista je aktivně zapojen do odborných projektů v hostitelském institutu a absolvuje řadu školení tzv. modulů (3 týdenní úvodní kurz a několik dalších
týdenních školení). Cílem programu je získání zkušeností,
znalostí v oboru a seznámení se s principy intervenční epidemiologie nebo mikrobiologie ve veřejném zdravotnictví. Jde rovněž o rozšíření sítě vyškolených odborníků. Stáž
je založena na principu “learning by doing”, je vyžadována samostatnost i smysl pro týmovou práci. Jednacím jazykem je angličtina, znalost jazyka hostitelské země je
výhodou.

své zemi a plní úkoly spojené s programem EPIET na svém
pracovišti. Školení (moduly) v rámci EPIETu absolvují oba
směry jak EU-track, tak MS-track společně.

EPIET je určen pro lékaře, odborné pracovníky ve veřejném zdravotnictví, mikrobiology, veterináře a jiné zdravotnické pracovníky s předchozí praxí ve veřejném zdravotnictví a se zájmem o obor epidemiologie. Program
EPIET byl zahájen v roce 1995 za účelem vytvoření sítě
vyškolených terénních epidemiologů a posílení odborné
pracovní síly v jednotlivých členských zemích v rámci
Evropské Unie. Od roku 2007 spadá EPIET pod ECDC
a patří mezi jeho základní programy. V posledních letech
se vyprofilovaly dva směry, prvním je EPIET EU-track,
což je stáž v zahraničí (tak jak je popsáno výše) a od roku
2011 byl spuštěn EPIET MS-track, kdy stážista zůstává ve

Termín podání přihlášek je 3. února 2013 (24:00 CET).

EUPHEM je zaměřen na mikrobiology s medicínským,
veterinárním nebo enviromentálním vzděláním, se zkušeností ve veřejném zdravotnictví a se zájmem o využití mikrobiologických principů a metod v prevenci přenosných
nemocí. Program EUPHEM byl spuštěn v roce 2008. Cílem je vyškolit mikrobiology pro veřejné zdravotnictví a vybudovat evropskou síť těchto odborníků pro posílení surveillance přenosných nemocí. Vytvoření integrované sítě
laboratorních odborníků v návaznosti na terénní epidemiologii ve veřejném zdravotnictví má přispět ke kontrole epidemií od jejich záchytu, přes šetření až po opatření.
V roce 2013 bude nabídnuto 12 míst pro stážisty v programu EPIET EU-track a 4 místa v programu EUPHEM.

Bližší informace o obou programech a výběrovém řízení jsou na stránkách ECDC http://www.ecdc.europa.eu/
en/aboutus/jobs/Pages/fellowships.aspx
Pro další informace se prosím obraťte na dr. Hanu Orlíkovou, kontaktní osobu programu EPIET pro ČR.
MUDr. Hana Orlíková
Státní zdravotní ústav
Odd. epidemiologie infekčních nemocí – CEM
horlikova@szu.cz
tel: 267 082 438

439

