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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. Zónová Jana Ing. odd. podpory zdraví a zdravotní politiky 0,5 0,5 *

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

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

*Odd. PZ a ZP bylo na HSHMP zřízeno od 1.6.2015 od 1. 1. 2015 do 31.5.2015 byly všechny pracovnice zařazeny pod protiepidemický odbor.

K tomuto souboru připojen soubor ve formátu word "HSHMP 4547_Pril4a_2015_Podpora_zdraví_komentář"

Hygienická stanice hl. m. 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 6 průběžná kontrola realizace projektů

2. NPZ - PPZ MZ Ing. Füleová, Ing. Zónová 10 oponentské posudky

3. NP - HIV/AIDS MZ Ing. Füleová, Ing. Zónová, MUDr. Antošová 9 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 29

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!
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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.
Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního 

stravování
odběry pokrmů v školních jídelnách 24 žáci 1. stupně ZŠ 420

*HSHMP - participace na projektu v gesci SZÚ

Název programu/projektu/studie konkrétní aktivity/akce realizované v rámci projektu jejich počet cílové skupiny
počet oslovených 

osob

2. Zdravá školní jídelna intervence k jídelníčkům 12 žáci ZŠ 2 590

*HSHMP - participace na projektu v gesci SZÚ

Název programu/projektu/studie konkrétní aktivity/akce realizované v rámci projektu jejich počet cílové skupiny
počet oslovených 

osob

3. Literární a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ v ČR administrativa - oslovení všech ZŠ v regionu 300 žáci ZŠ 2. stupně ZŠ 35 000

"Jak to udělat, aby lidé nekouřili?"

*HSHMP - participace na projektu v gesci SZÚ

Název programu/projektu/studie konkrétní aktivity/akce realizované v rámci projektu jejich počet cílové skupiny
počet oslovených 

osob

4. **Vím, co jím

Zdravě jíst a hýbat se - to je oč tu běží Propagace zdravého životního stylu - distribuce CD 6
žáci ZŠ/studenti SŠ/široká 

veřejnost
600

Ovoce a zelenina - kamarádi na celý život
Propagace zdravé výživy - distribuce zdrav. výchovných materiálů 

(pexeso, omalovánky)
6

žáci ZŠ/studenti SŠ/široká 

veřejnost
600

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:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

**spolupráce s NNO Vím, co jím - Program "Vím, co jím a piju" je součástí globálního programu "The Choices Programme", který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin.

Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství.

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 - 

Národní akční plány a koncepce

MZ Ing. Anna Füleová člen 5

2.
Rada Národního registru 

léčených uživatelů drog
ÚZIS ČR Ing. Anna Füleová člen 6 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

5.

Kulatý stůl - Problematika 

zdravotně rizikového chování 

české mládeže

UK Praha - 

Přírodovědecká 

fakulta

MUDr. Blanka Kučerová člen 1

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

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 2015 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 2016)

KHS hlavní řešitel?

1. ANO

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

Název

Trendy léčených uživatelů drog v ČR

0

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.

Název

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

roce 2014

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

roce 2014

0

Analýza zdravotního stavu obyvatel hl. m. Prahy
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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+ studenti SŠ 1 40

2. "Jak jsme na tom se zdravím" -přednáška v rámci akce Dny pro zdraví, Praha 4 široká veřejnost 1 200

3. "Aktivní senior" - přednáška v rámci akce Dny pro zdraví, Praha 4 široká veřejnost 1 200

4. Zpráva o zdraví obyvatel hl. m. Prahy - prezentace výsledků na setkání členů NSZM  
koordinátoři MA21 a ZM 1 20

5. 

Zpráva o zdraví obyvatel hl. m. Prahy - prezentace výsledků na semináři pro 

odborné pracovníky HSHMP 
odborní pracovníci HSHMP 1 40

6. Školení pro lékaře PL Bohnice k NRLUD lékaři 1 15

7.

"Dvacet let sběru dat o léčených uživatelích drog v ČR" - přednáška na konferenci 

Sběr dat o léčených uživatelích drog
odborní pracovníci KHS ČR; 1 40

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 1 240

2. Evropský týden mobility (Praha 4) - "Pražské firmy usnadňují život Pražanům" široká veřejnost 1 360

3. Den zdraví (Praha 4) široká veřejnost 1 350

Interaktivní hry - název cílová skupina počet akcí počet oslovených osob

1. Hrou proti AIDS* žáci ZŠ, OU, SŠ 8 670

Aktivní účast na konferencích, seminářích, školeních apod.

celkový počet akcí 7

Distribuce zdravotně výchovných materiálů počet výtisků (ks)

1. Distribuce zdravotních a očkovacích průkazů NE

2. Distribuce dalších ZVM 1 500

Medializace primární prevence nemocí a podpory zdraví - téma médium počet

1. Zdravotní stav obyvatel hl. m. Prahy Lidové noviny 1

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

1.

2.

3.

4.

Zde uveďte případný, velmi stručný komentář:

Soubor obsahuje celkem 5 listů !!!

Mezioborová spolupráce v rámci plnění Ochranného opatření HH ČR v souvislosti se zavlečením Eboly - služby na Letišti V. Havla (leden - duben 2015).

Mezioborová spolupráce v rámci řešení rozsáhlé epidemie z kontaminace pitné vody na území hl. m. Prahy - administrativní výpomoc.

* „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.

Mezioborová spolupráce administrativního charakteru v rámci řešení výskytu Legionell v teplé užitkové vodě.

V rámci plnění mimořádného úkolu HH ČR - zvýšení proočkovanosti proti chřipce byla odd. PZ a ZP provedena cílená edukace vedoucích pracovníků

registrovaných zařízení sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Intervence byla provedena v 41 zařízeních ve kterých je ubytováno cca 3 500 klientů.     


