ní obecně a dokonce ani na infekčních klinikách nemají
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Návštěva ministra zdravotnictví ve Státním zdravotním ústavu
The Minister of Health visited the National Institute of Public Health
Barbora Macková
Dne 28. 3. 2019 navštívil Státní zdravotní ústav současný ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.
Pana ministra přivítal ředitel SZÚ MUDr. Pavel Březovský,
MBA. Seznámil pana ministra s historií instituce, která
v příštím roce oslaví 100 let od podpisu zakládající
listiny ústavu, polovinou financí na stavbu a vybavení
areálu přispěla Československé republice Rockefellerova
nadace. Otevření ústavu se účastnil i prezident republiky
T. G. Masaryk. Poslední předchozí návštěva ministra
zdravotnictví ve Státním zdravotním ústavu jako klíčové

organizace v systému ochrany veřejného zdraví proběhla
před pětadvaceti lety.
Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly
jsou stanoveny zejména § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví. Ústav byl zřízen pro přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu
a podporu veřejného zdraví, k zajištění monitorování
a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, a dalších
činností.
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Během debaty s managementem ústavu byl pan ministr
seznámen se všemi oblastmi činnosti Státního zdravotního
ústavu jak v ochraně a podpoře veřejného zdraví, tak s jeho
metodickou, referenční a výzkumnou činností, stejně tak
s formami mezinárodní spolupráce. Mezi hlavní činnosti dle
jednotlivých odborných center patří hodnocení zdravotních
rizik v oblasti životního prostředí (např. voda, ovzduší, odpady), v programech sledování a hodnocení vlivu životního
prostředí na populaci (biologický monitoring), v oblasti hygieny práce a pracovního lékařství (zejména hluk, chemická
bezpečnost, fyziologie práce), v oblasti výživy a bezpečnosti
potravin (aplikovaná výživa, aj.), v problematice toxikologie
a zdravotní bezpečnosti (např. chemická bezpečnost výrobků,
předmětů běžného užívání, alternativní toxikologické metody, aj.). Další oblastí činnosti SZÚ jsou aktivity v prevenci

infekčních a neinfekčních onemocnění (včetně psychosociálních determinant zdraví), stejně jako zajištění funkčnosti
programů dohledu nad vybranými infekčními nemocemi
(surveillance), problematika antibiotické rezistence, infekcí
spojených se zdravotní péčí. Nedílnou součástí dohledu
nad infekcemi je spolupráce epidemiologů (hodnocení
epidemiologické situace a interpretace dat), mikrobiologů
(konﬁrmační a speciální laboratorní vyšetření) a biostatistiků
(sběr, kontrola a analýza dat).
Výstupem všech výše popsaných činností jsou podklady
pro tvorbu zdravotní politiky a metodik v oblasti ochrany
a podpory veřejného zdraví. Součástí práce SZÚ je každodenní spolupráce s příslušnými odbory ministerstva zdravotnictví
a s odpovědnými osobami řady dalších ministerstev – životního prostředí, zemědělství, práce a sociálních věcí a dalších
resortů, které využívají služeb této organizace. Ústav tedy
plní klíčovou roli nejenom pro ministerstvo zdravotnictví.
Součástí návštěvy byla jak krátká prohlídka vysoce
specializovaných laboratoří SZÚ, tak i nahlédnutí do jejich
technického zázemí. Závěrem exkurze pan ministr konstatoval, že je velmi důležité, aby SZÚ měl i kvalitní technické
zázemí, protože je klíčovou institucí ochrany zdraví. Přislíbil
nadále řešit možnosti ﬁnanční podpory SZÚ, protože stát
v tomto směru musí zajišťovat odpovídající infrastrukturu.
Děkujeme za možnost představit činnosti a prostory
Státního zdravotního ústavu ministrovi zdravotnictví a věříme, že bude pro všechny odrazovým můstkem pro vytvoření
kvalitního zázemí pro plnění klíčových rolí ústavu v ochraně
a podpoře veřejného zdraví v ČR.
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