MUDr. Stanislav Wasserbauer – životopis
Datum narození:

8. 8. 1958

Bydliště:

Věžnice 29, 582 52 Věžnice

Vzdělání:
základní škola:

ZŠ Věžnice a ZŠ Šlapanov (1964 – 1973)

střední škola:

Gymnázium Havlíčkův Brod (1973 – 1977), maturita v roce 1977

vysoká škola:

Lékařská fakulta hygienická Univerzity Karlovy Praha (1977 – 1983), zakončena
státní zkouškou v roce 1983

postgraduální:

atestace I. stupně v hygieně a epidemiologii – 1986
nadstavbová atestace II. stupně v hygieně všeobecné a komunální – 1990
specializační atestace – veřejné zdravotnictví – 2004

Dosavadní zaměstnání:

OÚNZ Havlíčkův Brod – Okresní hygienická stanice, lékař na oddělení hygieny
obecné a komunální (1983 – 1985)
OÚNZ Jihlava – Okresní hygienická stanice (1985 – 1991)
Okresní hygienická stanice Jihlava (1992 – 2000)
Krajská hygienická stanice Jihlava (2001 – 2002)
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě (2003 – 2007)
Ministerstvo zdravotnictví ČR (2013 – 2016)
Státní zdravotní ústav (2008 – dosud)

Funkční zařazení:

1. 6. 1985 – 31. 7. 1989: lékař na oddělení hygieny obecné a komunální OHS
1. 8. 1989 – 31. 7. 1990: vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální OHS
1. 8. 1990 – 31. 12. 1990: vedoucí I. hygienického odboru OHS Jihlava
1. 1. 1991 – 31. 12. 2000: okresní hygienik a ředitel OHS Jihlava
1. 1. 2001 – 31. 12. 2002: krajský hygienik Jihlavského kraje
a ředitel KHS Jihlava
1. 1. 2003 – 28. 9. 2007: ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě
29. 9. 2007 – 31. 12. 2007: vedoucí oddělení podpory zdraví ZÚ se sídlem
v Jihlavě
1. 1. 2013 – 30. 9. 2016: ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory
veřejného zdraví MZ ČR
1. 1. 2008 – dosud: lékař na regionálním pracovišti SZÚ pro Kraj Vysočina

Ostatní zkušenosti

místopředseda Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

(v minulosti)

předseda Poradního sboru HH ČR pro podporu zdraví a zdravotní politiku
člen meziresortního Výboru ZDRAVÍ 21
člen správní rady Nadace CINDI

Ostatní zkušenosti

člen Ediční a dramaturgické rady Státního zdravotního ústavu
Autor či spoluautor několika Analýz a hodnocení zdravotní stavu (např. Kraj
Vysočina, města Jihlava, Třebíč, Tábor)
Člen pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při MZ ČR

(v současnosti)

Člen pracovní skupiny pro rozvoj zdravotní gramotnosti při MZ ČR
Člen pracovní skupiny pro ukazatele zdravotního stavu obyvatel při MZ ČR
Člen pracovní skupiny pro Zdravotní plán a Komise PZM a MA21 města Jihlavy

Člen pracovní skupiny Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Vybraná odborná,
publikační a pedagogická činnost:

autor, koordinátor a realizátor mnohých komplexních programů primární
prevence a podpory zdraví v kraji Vysočina (např. Zdravá Vysočina; projekty
prevence dětských úrazů; Program HIV/AIDS; projekty zdravé výživy atd.)
spoluautor mnohých zdravotně – výchovných publikací a materiálů (např. 10 dílů
publikace „O nás pro nás aneb Deník školáka“, publikace „Výchova ke zdraví“,
„Můj rádce a pomocník ke zdraví“ atd.)
dlouholeté pedagogické zkušenosti (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava, Vyšší odborná
škola sociální Jihlava, Farmeko Jihlava)

Zahraniční stáže

Letní škola prevence neinfekčních nemocí – Halifax, Kanada, 1995

