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MEMORANDUM O SPOLUPRACI
MEZI
Státním zdravotním ústavem

Zastoupeným: Ing. Jitkou Sosnovcovou, ředitelkou
Se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10
IČO : 75010330

(dále jen „SZÚ") na straně jedné

a
3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupenou: prof. MUDr. Michalem Andělem, CSc., děkanem
Se síd lem : Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
IČO : 00216208

(dále jen „3 . LF UK") na straně druhé

Obě strany jsou si vědomy svých desetiletí trvajících činností a z nich vyplývajících úloh i závazků na

poli hygieny, epidemiologie, preventivního lékařství a veřejného zdravotnictví vydávají toto společné
memorandum o spolupráci ve Vinohradském zdravotnickém areálu.
Vinohradský zdravotnický areál se rozvíjí více než 110 let, a to od založení Vinohradské nemocnice
v roce 1902. V roce 1925 začal v areálu svoji činnost i Státní zdravotní ústav. Obě tyto instituce se
zásadně

podílely na zahájení výuky lékařství ve vinohradském areálu - nejprve v rámci ještě jediné

lékařské fakulty UK, od roku 1953 pak již v rámci nově ustanovené Lékařské fakulty hygienické,
přejmenované v roce 1990 na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V areálu ještě působí Státní

ústav pro kontrolu léčiv, Institut pro další vzdělávání ve zdravotnictví a Střední zdravotní škola.
Rozsahem svých činností i dopady své výzkumné a praktické medicínské aktivity je Vinohradský
zdravotnický areál největší v celé České republice .
Státní zdravotní ústav po dobu téměř 90 let představuje základní vědecké, expertní i výukové
pracoviště v oblasti

hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství. 3. lékařská fakulta UK,

s ohledem na svou již šedesát let trvající tradici má ve svých ústavech sdružených do Katedry hygieny,
epidemiologie a preventivního lékařství zdaleka největší univerzitní pracoviště tohoto oboru, které je
zaměřené nejen na výzkum a výuku studentů medicíny, ale i různých bakalářských studijních
programů, včetně programu veřejné zdravotnictví.

Ze všech těchto důvodů jsou vedení jak Státního zdravotního ústavu, tak i 3. lékařské fakulty UK
přesvědčeny, že je žádoucí zintenzivnit spolupráci v oblasti výzkumu i výuky a dále rozvinout

potenciál, který nepochybně v areálu existuje.
Intenzivnější spolupráce se předpokládá především ve vzniku společných vědeckých týmů a ve
výchově

budoucích bakalářů, lékařů, ve specializační výchově, v postgraduálním specializačním

vzdělávání

a v celoživotním vzdělávání. Součástí tohoto procesu bude i pořádáni společných

konferencí a seminářů jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Státní zdravotní ústav se tak potvrdí
svou roli spolupracujícího pracoviště 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Vědecké

i výukové týmy při jejich společné činnosti a při publikaci výsledů budou vždy používat

adresy obou institucí na publikacích, na kterých se budou podílet dlouhodobé společné týmy i týmy
vzniklé při řešení různých otázek ad hoc.
Konkrétně

se při spolupráci bude jednat o

1. Tvorbu společných výzkumných i realizačních týmů v různých oblastech, ve kterých mají obě
instituce kvalitní odborníky: infekční a neinfekční epidemiologie, racionální antibiotická
politika, nemocniční hygiena, komunální hygiena, monitoring faktorů životního prostředí,
hygiena a epidemiologie výživy, primární prevence a raná depistáž diabetu a rizikových
faktorů aterosklerózy, zejména pak ischemické choroby srdeční a mozkových cévních příhod,

prevence a depistáž týrání dětí a seniorů, prevence nádorových onemocnění.
2.

Tvorbu společných týmů v oblastech, ve kterých se objevují zatím nepopsané potenciální
nové zdravotnické problémy a důležité společenské výzvy z nich vyplývající. Typickým
takovým příkladem je vytvoření společné laboratoře pro studium fyziologie a patologie
metabolismu nanočástic.

3.

Možnosti pro společné výzkumné týmy v sobě zahrnují využívání specializovaných laboratoří
zvěřinců a dalších zařízení obou organizací.

4.

Vytvoření větších možností pro výuku studentů medicíny a studentů veřejného zdravotnictví.

S.

Vytvoření větších možností pro realizaci postgraduálního doktorského studia ve Státním

zdravotním ústavu.
6.

Zvýšení vzájemné informovanosti o výzkumných a výukových programech členstvím
,

pracovníků obou organizací ve vědeckých komisích, radách či katedrách jak 3- LF UK, tak SZU.

7.

Umožnění akademického postupu, tedy habilitačního a profesorského řízení pracovníkům

Státního zdravotnického ústavu, kteří se podílejí na výuce a výzkumu v oblasti hygieny,
epidemiologie a preventivního lékařství.

8. Využívání potenciálu obou pra covišť vědeckých informací trak, aby to představovalo
znásobení možností pro jednotlivé vědecké a akademické pracovníky obou institucí

9.

Spolupráce na poli sociální péče o pracovníky s možností využívání kapacity mateřské školky
v SZÚ pro děti studentů a pracovníků fakulty, s rozvojem společného závodního stravování či
zvýšení možností preventivní a lé čebné péče na pracovištích, které jsou spole č né 3. lékařské
fakultě a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady či dalším zdravotnickým zařízením.

Představitelé

3.

lékařské fakulty UK a Státního zdravotního ústavu jsou pevně přesvěd čeni, že větší

propojení obou institucí v oblasti vědy znásobí potenciál obou institucí a povede k zlepšení podmínek
pro vědu i výuku v celém Vinohradském zdravotnickém areálu .
Z manažerského hlediska se pak jedná o rozumný racionalizační krok, který zabrání duplicitám ve
výuce i výzkumu a otevře kapacity pro nové aktivity budoucí. Především však půjde o další naplňování

cílů, které po desetiletí mají jak SZÚ, tak 3. LF UK v široké oblasti hygieny, epidemiologie,
preventivního lékařství a veřejného zdravotnictví.
V Praze dne 15.10.2013

,/
Za 3. LF UK:

Za SZÚ:
•••••••••••• • •••••• • •• • ••••••••• •• •• • •• • •• • •••••• • • „ „ „ ••••

Ing. Jitka Sosnovcová
Ředitelka
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Prof. MUDr. Michal
Děkan

Anděl,

CSc

