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Výzva k podání přihlášky do programů EPIET a EUPHEM – EU track (kohorta 2014)
Call for application for EPIET and EUPHEM - EU track fellows (cohort 2014)
Hana Orlíková, Pavla Křížová
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC) vyhlašuje ročník 2014 programů European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) a European Public Health Microbiology Training
(EUPHEM).
Dvouletá stáž začínající v polovině září 2014 je odborně a metodologicky zastřešena sekcí pro vzdělávání ECDC.
EU track znamená, že stážista působí na národním či regionálním institutu veřejného zdraví v některé ze zemí Evropské Unie, je zapojen do aktivit hostitelské instituce a pracuje pod odborným dohledem supervizorů a koordinátorů
projektu. Pracovním jazykem je angličtina a znalost jazyka hostitelské země je výhodou. Stáž probíhá formou „learning by doing“, kdy teoretické vědomosti nabyté při řadě
školení v celkové délce asi dvou měsíců jsou využity prakticky při plnění níže uvedených úkolů v oborech epidemiologie infekčních onemocnění anebo mikrobiologie ve
veřejném zdravotnictví.
V průběhu stáže v programu EPIET musí účastník splnit následující cíle:
• Provádět šetření epidemických výskytů
• Analyzovat, navrhnout nebo uvést do praxe systém surveillance
• Naplánovat, vyvinout a/nebo provést výzkumný projekt
ve veřejném zdravotnictví
• Seznámit se s laboratorními technikami
• Podporovat rozhodovací procesy ve prospěch veřejného
zdravotnictví
• Prezentovat a publikovat výsledky své práce vědecké
komunitě
• Učit odborníky epidemiologii nebo mikrobiologii pro
veřejné zdravotnictví
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V programu EUPHEM plní stážista úkoly v těchto
oblastech:
• Řízení a komunikace v mikrobiologii pro veřejné zdravotnictví
• Aplikovaná mikrobiologie ve veřejném zdravotnictví a laboratorní vyšetřování
• Epidemiologické šetření (surveillance a vyšetřování epidemických výskytů)
• Aplikovaný výzkum v mikrobiologii pro veřejné zdravotnictví
• Řízení kvality
• Management biologických rizik
• Výuka odborníků v oblasti mikrobiologie pro veřejné
zdravotnictví
Oba programy (EPIET za svou devatenáctiletou existenci a EUPHEM zavedený od roku 2008) dostály řady
změn a jsou neustále přizpůsobovány nejnovějším potřebám pro budování odborné kapacity zemí Evropské Unie
v oborech epidemiologie a mikrobiologie ve veřejném zdravotnictví.
Bližší informace o programech EPIET a EUPHEM, jakož i kritéria, jež musí splňovat zájemci, a postup při podávání přihlášek je uveden na webových stránkách ECDC.
Zájemci se musí registrovat online a poslat požadované
dokumenty do ECDC e-mailem nejpozději do 2. února
2014 a to přesně podle instrukcí uvedených na http://ecdc.
europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/fellowships.aspx
Upřesňující informace poskytne na vyžádání Hana Orlíková.
MUDr. Hana Orlíková
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
CEM, Státní zdravotní ústav
horlikova@szu.cz; tel: 267 082 438

