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Udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in memoriam prof. MUDr. Karlu Raškovi,
DrSc.
28. 10. 2021 - Udělení Řádu T. G. Masaryka I. třídy in memoriam lékaři - epidemiologovi, zakladateli
moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie, humanity a lidská práva.

Odborný on-line seminář: Epidemiology and immunology - from observation
to explanation and public health action
V rámci 25. výročí pořádá časopis Eurosurveillance v průběhu konference ESCAIDE 2021 (16.-19.11.)
odborný online seminář v pátek 19.11. 2021 od 10.00 do 11.30. Seminář je zdarma. Nutná je registrace do
12.11.2021!

Časopis Eurosurveillance slaví 25 let

Časopis Eurosurveillance během posledního čtvrtstoletí přispěl především odborníkům v
oblasti infekčních nemocí a veřejného zdraví vydáváním spolehlivých důkazů pro okamžitá a dlouhodobá
opatření v oblasti veřejného zdraví.

Výzva k vyjádření zájmu - zástupci nevládních organizací v Poradním sboru
(Advisory Forum) Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC)
Evropská Komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců nevládních organizací zastupujících
pacienty, profesní subjekty ve zdravotnictví nebo akademickou obec do poradního sboru (Advisory Forum)
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Termín k podání přihlášek je 16. dubna 2021
do 23:59 hodin

Výzva k přihlášení do ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM),
EU-track, kohorta 2021
Termín pro podání přihlášek do dalšího běhu ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU-track
je 21. září 2020 . Zájemci se mohou přihlásit do jednoho ze dvou směrů EPIET (terénní epidemiologie) a
EUPHEM (mikrobiologie ve veřejném zdravotnictví).

ECDC Winter workshop 2019
Prezentace z workshopu ECDC - využívání vědeckých dat v oblasti veřejného zdraví.

Světový a 13. Evropský týden očkování, 24.-30. dubna 2019
13. Evropský týden očkování 2019, European Immunization Week 2019 (EIW), je tradiční součástí
Světového týdne očkování 2019, World Immunization Week 2019. Koná se každoročně v dubnu pod záštitou
Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit obecné povědomí o významu očkování pro zdraví a
životní pohodu celé populace.

Pozvání na jednodenní odbornou konferenci "MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ
METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ"
KDY: čtvrtek 28. března 2019 od 9:00 hodin. KDE: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49/48, Praha 10, velká
posluchárna, budova č. 11. ÚČASTNICKÝ POPLATEK: akce je zdarma.

Vzdělávání - ECDC Training
Výzva k přihlášení do evropského programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU
track, kohorta 2019 Call for ECDC Fellowship Programme (EPIET and
EUPHEM), EU track, cohort 2019.
Zájemci o účast v nové kohortě dvouletého evropského vzdělávacího programu v intervenční epidemiologii a
mikrobiologii v oblasti veřejného zdraví " ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM), EU-track,
kohorta 2019" mohou podat přihlášky do 7. října 2018, 24:00 hodin CET .

Celostátní data za 1. pololetí 2008 - 2018 pro vybrané diagnózy
Byla zveřejněna předběžná celostátní data za 1. pololetí 2008 - 2018 pro vybrané diagnózy infekčních
onemocnění.

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a
vodou v České republice (2007-2017)
K nejvýznamnějším onemocněním alimentárního původu v České republice s tradičně nejvyšším počtem
případů patří kampylobakteriózy, salmonelózy a průjmy virového původu. Z analýzy dat Informačního
systému pro infekční nemoci (EPIDAT) Státního zdravotního ústavu vyplývá, že trend výskytu těchto
onemocnění se v letech 2007-2017 měnil pouze mírně.

Mor na Seychelách a Madagaskaru - aktualizace k 18.10.2017
Epidemie moru na Madagaskaru
Riziko přenosných nemocí v oblastech zasažených hurikánem Irma
V oblastech zasažených hurikánem by se mohla vyskytnout některá infekční onemocnění. Prováděním
konkrétních opatření lze některým nákazám předejít nebo zmírnit jejich rozsah a negativní dopad. ECDC
provedlo rychlý odhad zdravotních rizik v souvislosti s hurikánem Irma.

Výzva k přihlášení do evropského postragraduálního stipendijního programu
ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2018. Call for ECDC Fellowship
Programme (EPIET and EUPHEM), EU track, cohort 2018.
"ECDC Fellowship Programme (EPIET a EUPHEM)", EU-track, kohorta 2018 se tento rok otevírá dříve než
v minulých letech. Upozorňujeme případné zájemce o účast v programu, že se mohou přihlásit nejpozději do
15. října 2017 (24:00 hodin CET). Přihláška se musí poslat přesně podle pravidel uvedených na webu ECDC,
na straně věnované ECDC Fellowship Programme
https://ecdc.europa.eu/en/news-events/call-ecdc-fellowship-programme-epiet-euphem-cohort-2018 .
Instrukce k podání přihlášky a postup při výběrovém procesu:
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/fellowship-programme-epiet-and-euphem-paths

Epidemie spalniček v Rumunsku a Belgii
Úmrtí na záškrt v Belgii
17. března 2016 zemřelo v Belgii, v Antverpách, na záškrt neočkované 3leté dítě čečenského původu,
narozené v Belgii (dívka).

Aktualizace epidemie spalniček v Rumunsku
Epidemie spalniček v Rumunsku
Zdroj: ECDC. Epidemie spalniček v Rumunsku v populaci se sníženou proočkovaností. K 14.3.2016 bylo
hlášeno 44 případů.

Projekt Globální sítě pro surveillance hospitalizovaných případů chřipky.
Global Influenza Hospital Surveillance Network.
Odkaz na webový portál mezinárodního projektu s naší účastí.

Výzva k podání přihlášky do programů EPIET a EUPHEM - EU track (kohorta
2015). Call for application for EPIET and EUPHEM - EU track fellows (Cohort
2015).
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vyhlásilo v prosinci ročník 2015 školících
programů European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) a European Public Health
Microbiology Training (EUPHEM). Termín podání přihlášek uchazečů o EU-track fellowship do ECDC je
do 2. února 2015 do 18:00 hodin CET.

Očkovací kalendáře v evropských zemích. Vaccine schedule in EU countries.
Nabídka dvou kurzů ECDC pro epidemiology
"Rapid Assessment in Complex Public Health Emergencies" , zatím je znám pouze předběžný termín kurzu
24. - 28. ledna 2015 "Introduction to intervention epidemiology", 16.- 28.února 2015 pořádaných ECDC ve
spolupráci s EpiConcept ve WHO collaborating training centre Les Pensieres in Veyrier du Lac, France

Povodně
Aktuální doporučení při záplavách.
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