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Tisková zpráva
EPIDEMIOLOGOVÉ SOBĚ
Pod tímto názvem proběhl v uplynulém týdnu v Doksech třídenní
Mezikrajský seminář epidemiologů.
„Jedná se o pravidelné roční setkání epidemiologů, které se letos
uskutečnilo v našem kraji,“ říká MUDr. Jana Prattingerová,
ředitelka odboru protiepidemického KHS LK. „Účelem semináře je
diskuse nad aktuální epidemiologickou situací v ČR, ve které letos
dominují zejména spalničky. Významným přínosem je vždy
vzájemné předávání si zkušeností z šetřených epidemií,“ pokračuje Prattingerová.
„Více než v minulosti je při šetření hromadného výskytu infekcí a epidemií nutná multioborová
spolupráce. Klasické epidemiologické postupy jsou stále více doplňovány metodami molekulární
epidemiologie. Podrobná, genetická charakterizace původců přenosných onemocnění nám umožňuje
vyslovit domněnku, že jednotlivé případy onemocnění nejen v rámci České republiky, ale kdekoliv ve
světě, mají nějaký spojující faktor, třeba potravinu kontaminovanou stejným původcem,“ popisuje jedno
z diskutovaných témat Prattingerová.
V Doksech se sešlo 100 epidemiologů především z krajských hygienických stanic, Státního zdravotního
ústavu v Prahe a epidemiologové z nemocnic. Hlavními tématy necelých 40 prezentovaných sdělení byl
epidemiologický dohled nad infekčními onemocněními, zejména spalničkami, meningokokovými
a pneumokokovými infekcemi, nad klíšťovou encefalitidou a borreliózou. Dále se prezentace zabývaly
očkováním, epidemiologickými studiemi, vyšetřováním epidemií, komunikací v epidemiologii,
dezinfekcí a dezinsekcí.
Na samém začátku akce přivítal přítomné ředitel KHS LK MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D, který ve svém
úvodním slovu mj. řekl: „Při hodnocení aktuální situace v hygienické službě musím zmínit jeden opravdu
velký problém a tím je nedostatek lékařů a kvalifikovaných zdravotníků. Jejich úbytek a nemožnost získat
nové je jedním ze zásadních problémů současného systému ochrany a podpory veřejného zdraví v ČR.“
Příčiny této dlouhodobě špatné situace jsou různé – neatraktivita původně zdravotnických oborů hygieny
a epidemiologie, nedostatečné ocenění ve srovnání s odborníky ve zdravotnictví, stárnutí odborné
populace. Stávající odborní zaměstnanci hygienické služby jsou přetíženi množstvím administrativních
činností, což může v konečném důsledku vést k ohrožení veřejného zdraví vyplývajícího z omezení
specializovaných činností.
Pořadatelem semináře byla KHS LK ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze. Záštitu nad
seminářem převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje MUDr. Přemysl Sobotka, garantem byla
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně.
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