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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. Füleová Anna Ing. odd. podpory zdraví a zdravotní politiky 1,0 1,0 *

2. Antošová Dana MUDr. odd. podpory zdraví a zdravotní politiky 1,0 1,0 *

3. Zónová Jana Ing. odd. podpory zdraví a zdravotní politiky 0,7 0,7 *

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

Součásti agendy odd. PZ a ZP je též problematika drogové epidemiologie.

K tomuto souboru připojen soubor "HSHMP 08569_2017_Pril4a_2016_Podpora_zdraví_komentář"

Hygienická stanice hlavního města Prahy
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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 Ing. Füleová, Ing. Zónová, MUDr. Antošová 17 průběžná kontrola realizace projektů

2. NPZ - PPZ MZ Ing. Füleová, Ing. Zónová 1 oponentské posudky

3. NP - HIV/AIDS MZ Ing. Füleová, Ing. Zónová, MUDr. Antošová 12 průběžná kontrola realizace projektů

4. NP - HIV/AIDS MZ Ing. Füleová 3 oponentské posudky

5. NP - Protidrogová politika MZ MZ Ing. Füleová 1 oponentské posudky

Celkem 34

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

V dotačních titulech NPZ - PPZ a NP - HIV/AIDS u podpořených projektů v roce 2016 významně převažuje sídlo předkladatelské organizace na území hlavního města Prahy, 

tomu odpovídá i největší počet provedených kontrol v rámci celé ČR (celkem 29). 
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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. Komponovaný projekt "Mezi nimi"
aktivní účast odborníků HSHMP na všech bededách s žáky ZŠ a studenty SŠ a 

OU
7 žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ

3000

*HSHMP - participace na projektu 

2. Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování prezentace průběžných výsledků - článek přednáška 2 vedoucí ŠJ 40

*HSHMP - participace na projektu v gesci SZÚ

3. Zdravá školní jídelna intervence k jídelníčkům (HDM) 127 žáci ZŠ 30 120

*HSHMP - participace na projektu v gesci SZÚ

4. Kampaň "Solme s rozumem" oslovení různých  subjektů na území hl. m. Prahy 570 široká veřejnost *

*Výzva HH ČR *

5. "Stárneme po celý život, STÁRNĚME ÚSPĚŠNĚ" admin. podpora projektu, rozeslání informace na školská zařízení v regionu žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ 82 300

*HSHMP - participace na projektu v gesci LF MU a FN Brno

6. Kampaň "Parky v pohybu" šíření a propagace projektu prostřednictvím webu HSHMP * široká veřejnost *

*HSHMP - participace na projektu v gesci SZÚ

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

Název projektu / studie

1.
Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k 

ŽP - monitoring vnitřního prostředí v MŠ

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Účast na projektu Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k ŽPv roce 2016 pokračovala měřením a opakovaným měřením v 5 vybraných MŠ.

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

konkrétní činnosti, zapojení KHS

Odborem HDM bylo provedeno 5 šetření v regionu - celkem 140 dětí
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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 - 

Rozvojové projekty zdravotní péče

MZ Ing. Anna Füleová člen 3

2.

Rada Národního registru léčených 

uživatelů drog
ÚZIS ČR Ing. Anna Füleová člen 5 koordinátor za HS ČR

3.

Infekční nemoci spojené s 

užíváním nelegálních drog
Úřad vlády ČR Ing. Anna Füleová člen 1

4. Zdravé město Praha NSZM Ing. Anna Füleová člen 2

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

0

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

1.

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatelstva:

(zde uveďte pouze ty, které byly v roce 2016 dokončeny)

KHS hlavní řešitel?

1. ANO

2. ANO

3. ANO

Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatelstva:

(zde uveďte pouze ty, které jsou v současné době rozpracovány a dokončení se předpokládá v roce 2017)

KHS hlavní řešitel?

1. ANO

2. ANO

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

Název

Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2016

HSHMP zajišťuje regionální i celorepublikovou analýzu dat z oblasti drogové epidemiologie.

0

Název

Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

0

Léčení uživatelé nelegálních drog v České republice 

Zdravotní následky u uživatelů drog v hlavním městě Praze v roce 2016
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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. Injekční uživatelé drog - přednáška na semináři k problematice HIV/AIDS studenti SŠ 1 30

2. Přednáška o problematice HIV/AIDS ředitele škol 1 15

3. Přednáška o problematice HIV/AIDS - Konference škol podporujících zdraví pedagogové, politici, veřejnost 1 150

4. Komponovaný projekt "MEZI NIMI" - besedy k problematice HIV/AIDS žáci ZŠ, studenti SŠ 24 3 000

5. "Prevence dětských úrazů" - besedy v dětských centrech předškolní děti, rodiče 4 40

6. "Aktivní senior" - besedy se zaměřením na prevenci úrazů senioři 4 40

7. Zpracování námětů pro realizaci zdravotní politiky v regionu (pro MČ Praha 8) široká veřejnost * *

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

1. Den zdraví Praha 4 široká veřejnost 1 300

2. JSEM IN JÁ NEKOUŘÍM studenti SŠ 1 150

3. Den zdraví - "Normální je nekouřit", Praha 8 široká veřejnost 1 170

4. Den bez úrazů žáci ZŠ 1 600

5. Den zdraví - "Zdraví nás baví", Praha Libuš široká veřejnost 1 100

6. Den zdraví - SŠ gastronomická a hotelová studenti SŠ a pedagogové 1 220

7. Den zdraví - "Zdravé srdce", Praha 8 široká veřejnost 1 120

8. Den zdraví - Geografie pro život, PřF UK, Praha 2 studenti, pedagogové a veřejnost 1 170

Interaktivní hry - název cílová skupina počet akcí počet oslovených osob

1. Hrou proti AIDS* žáci ZŠ, OU, SŠ 24 1 300

Aktivní účast na konferencích, seminářích, školeních apod.

celkový počet akcí 18

Distribuce zdravotně výchovných materiálů počet výtisků (ks)

1. Distribuce zdravotních a očkovacích průkazů 0

2. Distribuce dalších ZVM 2 500

Medializace primární prevence nemocí a podpory zdraví - téma médium počet

1. Léčení uživatelé nelegálních drog v České republice Hygiena 3/2016; 63-69 1

2. Sdělení k významným dnům ve zdravotnictví a propagace zdravého životního stylu webové stránky HSHMP 30

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

1.

2. Propagace očkování na zdravotně výchovných akcích.

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

Mezioborová spolupráce HSHMP v rámci plnění úkolu HH ČR pro odbor HDM - "Monitoring nabídky možnosti stravování v základních školách - automaty a bufety. 

2016"

* „Hrou proti AIDS" – Primárně preventivní aktivita, zaměřená na mládež ZŠ a SŠ. Předlohou je česko – německá akce pořádaná v r. 1998 – Parkur o AIDS, lásce
a sexualitě. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích – v 5 skupinách – docházejí účastníci studenti po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat
všech 5 stanovišť se svou skupinou (cca 12 – 15 osob). Na každém stanovišti 2 moderátoři ohodnotí výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, spontaneity a
aktivity.


