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Centrum epidemiologie a mikrobiologie (CEM) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je od roku 2012 školícím
místem pro program EUPHEM (European Programme for
Public Health Microbiology Training), který organizuje
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Pro uznání tohoto statutu proběhl úspěšně v roce 2012
audit provedený v CEM zástupci ECDC. V letech 2012 až
2014 v CEM úspěšně absolvovala v rámci EUPHEM
EU-Track studijní pobyt Dr. Nina Stock (původně z Robert
Koch Institutu v Berlíně).
V roce 2016 projevil CEM zájem o získání studijního
místa v rámci EUPHEM MS-Track a z tohoto důvodu bylo
nutné nové provedení auditu CEM. Ve dnech 11.–12. ledna 2017 byl audit proveden zástupkyněmi ECDC: prof. Androulla Efstratiou a dr. Loredana Ingrosso. Zahájení a ukončení auditu se osobně účastnila ředitelka SZÚ Ing. Jitka
Sosnovcová. Program dvoudenního auditu byl pečlivě připraven a prošla jím všechna oddělení CEM. Při procházení
všech oddělení CEM byly auditorky ECDC doprovázeny
MUDr. Barborou Mackovou (vedoucí CEM), MUDr. Pavlou Křížovou (main EUPHEM supervisor) a MUDr. Ha-

nou Orlíkovou (epi EUPHEM supervisor). Vedoucí jednotlivých oddělení prezentovali jednak náplň práce pracovišť
a NRL, jednak projekty nabízené pro stávající kohortu EUPHEM MS-Track. Celkem bylo nabídnuto 15 projektů.
Auditorky vypracovaly hlášení o výsledku hodnotící
návštěvy v CEM, z něhož uvádím:
CEM je dobře organizovaná instituce s širokým spektrem
školících možností, provázeným podporou ředitelky SZÚ
a kompetencí odborníků v CEM. Bylo zjištěno dobré vědecké zázemí a dobrá laboratorní praxe. Jsou fungující
kontakty mezi laboratořemi CEM a regionálními zdravotnickými autoritami i nemocnicemi, které umožní aktivní
účast školené osoby v šetření ohnisek nákazy. Bylo předloženo značné množství projektů, které pokrývají záměry
programu EUPHEM. Projekty byly dobře prezentovány.
Závěr hodnocení: CEM je dobrým školícím místem
pro EUPHEM program a je doporučeno schválení statutu
jakožto oficiálního školícího místa pro EUPHEM program,
kohorta 2017.
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