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Oblast podpory zdraví a zdravotní politiky v roce 2015 
 

 

V roce 2015 pokračovala spolupráce se správními úřady a s orgány samosprávy při naplňování 

zdravotní politiky regionu. Pracovníci HS hl. m. Prahy se aktivně podíleli na zdravotně 

výchovných akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi Prahy. 

V rámci dotačních programů MZ ČR byli vypracovány oponentské posudky (14x) a provedeny 

kontroly (15x) již realizovaných projektů na území hl. m. Prahy. 

Pokračují aktivity z předchozích let – účast na programu Školní stravování, Dny zdraví, 

Evropský týden mobility, interaktivní projekt „Hrou proti AIDS“, distribuce zdravotně 

výchovných materiálů, účast v pracovních skupinách v oblasti zdravotní politiky.  

Ve spolupráci s Národní síti zdravých měst dne 26. 8. 2015 proběhlo pracovní setkání Zdravých 

městských částí hl. m. Prahy i jiných realizátorů místní Agendy 21 (MA21) na kterém byly 

zástupcem HSHMP prezentovány výsledky zpracované analýzy zdravotního stavu obyvatel hl. 

m. Prahy.      

HSHMP se v roce 2015 zapojila do naplňování strategie BESIP a Národního akčního plánu 

prevence úrazů formou edukace široké veřejnosti. Byly vydány dva zdravotně výchovné plakáty: 

„Senior řidičem“ a „Přilba je základ bezpečné jízdy na kole nejen pro děti“. K problematice 

řidičů - seniorů byl vypracován leták s informací o zdravotně – preventivních prohlídkách.  

Byla navázána spolupráce s Integračním centrem Praha (ICP). Zástupci ICP byl uspořádán 

seminář pro pracovníky HSHMP a ze strany HSHMP byly předány zdravotně výchovné 

materiály pro potřeby ICP. 

Odd. PZ a ZP se aktivně podílelo na plnění úkolu HH – „Zvýšení proočkovanosti proti chřipce“. 

Byla provedena cílená edukace vedoucích pracovníků v 41 pobytových zařízeních sociálních 

služeb (registrovaných na území hl. m. Prahy). 

Pokrčuje rovněž spolupráce s o.p.s. Vím, co jím, v oblasti propagace zdravého životního stylu u 

dětí a mládeže (distribuce zdravotně výchovných materiálů).  
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V roce 2015 uspořádala HSHMP celorepublikovou konferenci Sběr dat o léčených uživatelích 

drog, která se konala za účasti zástupců z 1. LF UK, Kliniky adiktologie, Národního 

monitorovacího centra pro drogy a závislosti, Policie ČR - Národní protidrogové centrály, ÚZIS 

ČR a zástupců všech KHS ČR.   

HSHMP se aktivně podílela na přípravách ke spuštění Národního registru léčených uživatelů 

drog (NRLUD) formou zpracování dat do NRLUD z podkladů KHS ČR za rok 2014; tvorba 

výstupů z NRLUD (byly zpracovány konkrétní podklady pro ÚZIS ČR – formou tabulek a 

grafů); školení lékařů (PL Bohnice), aktivní účast na zasedání Rady NRLUD (podklady, 

připomínky za HS ČR); předání dat o léčených uživatelích drog za ČR (indikátor TDI) 

elektronickou formou přímo do databáze Evropského monitorovacího centra pro drogy a 

drogové závislosti v Lisabonu. 

V roce 2015 byly HS hl. m. Prahy vydány celkem tři publikace:  

1. Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 

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

2014 

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

2014 
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