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Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky (PZ a ZP) v roce 2016 
 
 
V roce 2016 pokračovala spolupráce se správními úřady a s orgány samosprávy při naplňování 
zdravotní politiky regionu. Zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se 
aktivně podíleli na zdravotně výchovných akcích, seminářích a konferencích pořádaných jednotlivými 
městskými částmi Prahy. V souladu s naplňováním Národní strategie ochrany a podpory zdraví a 
prevence nemocí „Zdraví 2020“ byly vypracovány pro MČ Praha 8 náměty pro realizaci zdravotní politiky 
v regionu. 
  
V roce 2016 jsme se aktivně zapojili do cílené edukace široké veřejnosti zejména v těchto 
oblastech: 
1. Prevence rizikového chování, reprodukční zdraví – problematika HIV/AIDS 
2. Prevence rizikového chování – kuřáctví  
3. Prevence civilizačních chorob - zaměření na srdečně-cévní onemocnění a nádorová onemocnění 
4. Prevence infekčních chorob - propagace očkování 
5. Prevence úrazů a bezpečnost silničního provozu – cílová skupina děti a senioři. 
 
Pokračovali jsme v aktivitách z předchozích let, a to účasti na programu Školní stravování.  
 
Rozšířili jsme aktivity v oblasti prevence HIV/AIDS formou realizace interaktivního projektu „Hrou proti 
AIDS“ a aktivní účasti zaměstnanců HSHMP na všech besedách v rámci komponovaného projektu pana 
režiséra Davida Vignera „MEZI NIMI“. Hlavním cílem projektu „„MEZI NIMI“ bylo nenásilnou a poutavou 
formou upozornit na závažnou problematiku HIV/AIDS. Celkem proběhlo 24 představení filmu se 
stejným názvem s následnou besedou s odborníky a osloveno bylo zhruba 3 000 žáků a studentů 
základních a středních škol v Praze. 
 
Aktivně jsme se také účastnili Dnů zdraví, které jsme buď sami realizovali, nebo jsme byli k jejich 
realizaci přizvání jako spolupracující subjekt. Podíleli jsme se taktéž na distribuci zdravotně výchovných 
materiálů. 
 
Vedoucí odd. PZ a ZP se pravidelně účastnila jednání ve čtyřech pracovních skupinách, které svoji 
činnosti zahrnují oblast podpory zdraví a zdravotní politiky.  
 
HSHMP se v roce 2016 zapojila do naplňování Národního akčního plánu prevence dětských úrazů a 
Národní strategie BESIP formou edukace široké veřejnosti. Zvláštní pozornost byla věnována zejména 
nejohroženějším skupinám obyvatel, tj. byla provedena cílená edukace seniorů (besedy pro seniory) a 
dětí (Dny bez úrazů, Dny zdraví, besedy v mateřských centrech) vč. osob pečujících o předškolní děti.  
 
Při realizace Dnů zdraví bylo poskytováno poradenství lékařem – epidemiologem zaměřené na 
propagaci očkování.  
 
V rámci dotačních programů MZ ČR jsme vypracovali oponentské posudky (5) a provedli kontroly (29) již 
realizovaných projektů na území hlavního města Prahy. 
Oddělení PZ a ZP se též zapojilo do plnění úkolu hlavního hygienika pro obor hygieny dětí a mladistvých 
"Monitoring nabídky možnosti stravování v základních školách - automaty a bufety 2016".  
 
HSHMP se aktivně zapojila do výzvy HH ČR v rámci kampaně „Solme s rozumem“ prostřednictvím 
odborů HV a PBU, HDM a odd. PZ a ZP se podařilo v našem regionu oslovit zhruba 570 různých 
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subjektů. 
 
Pokračovala taktéž spolupráce s o.p.s. Vím, co jím, v oblasti propagace zdravého životního stylu u dětí a 
mládeže (distribuce zdravotně výchovných materiálů a cílená kampaň se zaměřením na dodržování 
zásad zdravého životního stylu).  
 
V roce 2016 jsme prohloubili spolupráci s Centrem podpory zdraví, Státního zdravotního ústavu, 
zejména při plánování a koordinování zdravotně-výchovných aktivit v našem regionu.  
 
Pokračuje spolupráce se SZŠ a VOŠ Alšovo nábřeží při zajištění projektu Hrou proti AIDS, probíhá 
pravidelné zaškolování nových peerů do programu.   
 
Nově byla navázána spolupráce s výzkumným týmem Přírodovědecké fakulty UK, GeoQol a Vysokou 
školou zdravotnickou Praha se kterými jsme realizovali zdravotně-výchovné aktivity pro obyvatele 
hlavního města Prahy.   
 
HSHMP se aktivně podílela na testování zkušební i ostré verze Národního registru léčených uživatelů 
drog (NRLUD) formou pravidelných kontrol zpracovaných výstupů. Vedoucí odd. PZ a ZP je členem 
Rady NRLUD.  
 
I v roce 2016 pokračoval monitoring v oblasti drogové epidemiologie. Sběr dat o intoxikacích nelegální 
psychoaktivní látkou je odd. PZ a ZP sumarizován za celou hygienickou službu ČR a výstupy z těchto 
dat jsou pravidelně publikovány. V roce 2016 byly HSHMP vydány dvě výroční zprávy z oblasti 
drogové epidemiologie a byl publikován článek v časopise Hygiena 2/2016.  
 
Odd. PZ a ZP se podílí na zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel hlavního města Prahy též 
pravidelným zveřejňováním článků k problematice zdraví a zdravého životního stylu. V roce 2016 bylo 
odd. PZ a ZP publikováno zhruba 30 článků se zaměřením na významné dny ve zdravotnictví a realizaci 
zdravotně-výchovných aktivit. 
  
Odd. PZ a ZP se rovněž pravidelně podílí na vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických 
pracovníků a studentů středních a vysokých škol. 
 
 
Vypracovala: Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky 
Schválil: RNDr. Jan Jarolímek, MBA, ředitel 

 
 
 
 


