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Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) - 2014

Pracovníci zajišťující na KHS tuto oblast: 

Příjmení Jméno Titul(y) zařazení v org. str. KHS

úvazek 

celkem

z toho pro 

PZaZP

zbývající část 

úv. na

1. Němečková Eliška MUDr. sekretariát ředitele 0,6 *0,6 0

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

*

Soubor obsahuje celkem 5 listů.

do 30. 6. 2014 úvazek 0,8 a od 1. 7. 2014 úvazek 0,6

Připojen soubor ve formátu Word („4437_příloha 4a__ HSHMP_2014__Podpora zdraví_souhrn aktivit“)  –   shrnutí nejdůležitějších aktivit v této 

oblasti.



Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                               Příloha č. 4 /list 2_projekty_hodnocení

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) - 2014 

Dotační programy s hodnocením projektů, vč. kontrol jejich plnění ze strany pracovníků KHS: 

Název dotačního titulu

administrátor 

(organizace)

pracovník provádějící 

kontrolu 

počet 

projektů konkrétní činnost

1. NPZ - PPZ MZ
MUDr. Němečková,                

Ing. Füleová                     
5 průběžná kontrola realizace projektů

2. NPZ - PPZ MZ
MUDr. Němečková,                

Ing. Füleová
5 oponentské posudky

3. NP - HIV/AIDS MZ

MUDr. Němečková,                

Ing. Füleová,                             

Mgr. et Mgr. Petrášová

7 průběžná kontrola realizace projektů

4. NP - HIV/AIDS MZ Ing. Füleová 1 oponentské posudky

5. NP - Protidrogová politika MZ MZ Mgr. et Mgr. Petrášová 2 oponentské posudky

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů.



Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                               Příloha č. 4 /list 3_projekty_realizace

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) - 2014 

Programy, projekty, studie v oblasti PZaZP realizované KHS, vč. tzv. komunitních programů: 

Název programu/projektu/studie

konkrétní aktivity/akce realizované v rámci 

projektu jejich počet cílové skupiny

počet oslovených 

osob

1. Vím, co jím propagace zdravé výživy - distibuce pexesa 2 žáci ZŠ 250

Název programu/projektu/studie

konkrétní aktivity/akce realizované v rámci 

projektu jejich počet cílové skupiny

počet oslovených 

osob

2. Škola podporující zdraví účast v krajské pracovní skupině 4 žáci MŠ, ZŠ 2000

Název programu/projektu/studie

konkrétní aktivity/akce realizované v rámci 

projektu jejich počet cílové skupiny

počet oslovených 

osob

3. Školní stravování školící akce pro pracovníky školního stravování 4 personál školní jídelny 442

Název programu/projektu/studie

konkrétní aktivity/akce realizované v rámci 

projektu jejich počet cílové skupiny počet oslovených osob

4. Škola podporující zdraví účast v pracovní skupině ZŠ 2 žáci ZŠ 250

Den zdraví v ZŠ 1 žáci ZŠ 120

Seminář KÚ pro zdravé školy - aktivní účast 1 učitelé 60

Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí - projekty, studie

Název projektu / studie

1. Studie EHES

2.

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

*

Soubor obsahuje celkem 5 listů.

spolupráce se SZÚ při zajištění prostor pro vyšetřování respondentů

konkrétní činnosti, zapojení KHS

*administrativa 



Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                                          Příloha č. 4 /list 4_zdrav_politika

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) - 2014

Činnosti v oblasti zdravotní politiky (podíl a spolupráce) - účast v pracovních skupinách (PS):

Název PS zakladatel PS

pracovník KHS - člen PS (jméno 

a příjmení) funkce v PS

počet 

jednání/rok důležité poznámky

1.

Komise pro přidělování dotací ze 

státního rozpočtu v rámci dotačního 

programu MZ - Národní akční plány a 

koncepce

MZ MUDr. Eliška Němečková člen 4

2.
Mezirezortní komise pro řešení 

jodového deficitu 
SZÚ MUDr. Eliška Němečková člen 2

3.
Rada Národního registru léčených 

uživatelů drog
ÚZIS ČR Mgr. et Mgr. Petrášová člen 6 koordinátor za HS ČR

4.
Krajský koordinační tým - Školy 

podporující zdraví
SZÚ MUDr. Eliška Němečková člen 5

5.
Kulatý stůl - Problematika evidence 

poranění zdravotníků
MZ MUDr. Zdeňka Jágrová člen 1

6.
Kulatý stůl - Problematika zdravotně 

rizikového chování české mládeže
UK Praha - 
Přírodovědecká fakulta

MUDr. Blanka Kučerová člen 2

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Jiné důležité činnosti v oblasti zdravotní politiky - uveďte velmi krátce, stručně:

2.

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatelstva:
(zde uveďte pouze ty, které byly v roce 2014 dokončeny)

KHS hlavní řešitel?

1. ANO

2. ANO

3. NE

Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatelstva:
(zde uveďte pouze ty, které jsou v současné době rozpracovány a dokončení se předpokládá v roce 2015)

KHS hlavní řešitel?

1. ANO

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů.

1.

Název

Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v ČR v roce 2013

Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze v roce 2013

Spolupráce s krizovým odborem  Magistrátu hl. m. Prahy - pravidelná účast na jednáních, členství ve třech pracovních skupinách.

Aktivní, motivované vyhledávání tuberkulózy u bezdomovců v Praze.

Spolupráce s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, s protidrogovou koordinátorkou, dále s poskytovateli drogových služeb na území hl. m. Prahy (nízkoprahová centra, ambulantní a 

lůžková oddělení nemocnic, AT ambulance, a další) a také s jednotlivými odděleními krajských hygienických stanic zajišťující sběr dat o léčených uživatelích drog na regionální úrovni jednotlivých krajů.

Spolupráce s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy - pravidelná účast na jednáních, pravidelné zajištění informovanosti v oblasti výksytu infekčních nemocí.

Název

Analýza zdravotního stavu obyvatel Prahy



Hygienická stanice hlavního města Prahy                                                                          Příloha č. 4 /list 5_Výchova_atd.

Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZaZP) - 2014 

Podpora zdraví, výchova ke zdraví, poradenství, konzultace v PZaZP, Dny zdraví, semináře a další podobné aktivity:

Besedy, přednášky apod. podle cílových skupin - uveďte i téma cílová skupina počet akcí počet oslovených osob

1. Besedy (prevence civilizačních onemocnění, poruch příjmu potravy) žáci ZŠ, OU 4 160

Dny zdraví, Veletrhy zdraví, Dny prevence apod. akce cílová skupina počet akcí počet oslovených osob

1. Měsíc zdravé šestky (Dny zdraví, Praha 6) široká veřejnost 1 250

2. Evropský týden mobility (Praha 4) široká veřejnost 1 350

Interaktivní hry - název cílová skupina počet akcí počet oslovených osob

1. Hrou proti AIDS žáci ZŠ, OU, SŠ 8 620

Aktivní účast na konferencích, seminářích, školeních apod.

celkový počet akcí 0

Distribuce zdravotně výchovných materiálů počet výtisků (ks)

1. Distribuce zdravotních a očkovacích průkazů NE

2. Distribuce dalších ZVM 150

Medializace primární prevence nemocí a podpory zdraví - téma médium počet

1. 0 0

Jiné aktivity v oblasti PZaZP neuvedené v tomto souboru - stučně a konkrétně popište:

1. 0

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů.


