
 

 

 
 

Když neudělám nic  pro sebe,  kdo to udělá? 
Když budu jen pro sebe,  k  čemu tu jsem? 

A když ne teď,  kdy?  
Talmud 

 

Milí kolegové, hlavní náplní naší práce je péče o druhé. Kdo ale pečuje o nás? Letošní mezikrajský seminář 
má proto podtitul „Epidemiologové sobě“ a vedle starostí o veřejné zdraví se budeme věnovat i sami sobě. 
Kromě odborné náplně semináře v novém formátu Vám pod vedením zkušené koučky nabídneme i 
volitelný program na téma vyhoření.  
 
Epidemie vyhoření. Pandemie vyhoření??! U toho jako epidemiologové rozhodně nesmíme chybět! 
Dle studie ČLK se 83 % českých lékařů cítí ohroženo vyhořením, 34 % dokonce vykazuje střední až těžké 
příznaky. Možná jako epidemiologové tedy opravdu budeme přímo v centru dění, ovšem jako oběti.... 
 
V duchu nejlepších epidemiologických tradic jsme se rozhodli k problému postavit čelem, přistoupit k němu 
vědecky a provést ministudii prevalence syndromu vyhoření mezi epidemiology, kteří se zúčastní  
mezikrajského semináře. Do problematiky se ponoříme v interaktivní přednášce S epidemiologií mě baví 
svět, která má za cíl pozitivně ovlivnit Vaše duševní zdraví. 
 
Interaktivní přednáška S epidemiologií mě baví svět  
Jaký je recept na to, aby nás i po letech s epidemiologií bavil svět? Co můžeme udělat pro sebe, abychom 
mohli ještě lépe pomáhat chránit veřejné zdraví a bránit šíření infekčních nemocí? Existuje „očkování proti 
blbé náladě“? Jaké zvolit osobní ochranné prostředky na ochranu před epidemií vyhoření? Odpovědi nejen 
na tyto otázky se pokusíme najít společně. K tomu, abychom dosáhli relevantního výstupu, bychom Vás rádi 
požádali o vyplnění tohoto dotazníku do 20.3.2019, které nezabere více než 10 minut. Veškerá data jsou 
přísně anonymní, použita budou pouze v agregované formě a s výsledky budete seznámeni ve středu 24.4. 
v rámci odpolední interaktivní přednášky. 
 

Na tuto přednášku se, prosím, přihlaste v rámci registrace na mezikrajský seminář  
na stránkách hotelu Port. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedd3PhV8QfftNO0ysiBMM2nvmfpvjC9GMgt0zH2J3t1ky0oQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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