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Téma měsíce: „plánování pro zdraví“
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v České republice
MUDr. Alenou Šteflovou

Investice do zdraví se vyplatí
Česká kancelář WHO ČR dlouhodobě spolupracuje s Národní sítí
Zdravých měst (NSZM). Jak hodnotíte tuto dosavadní spolupráci?
Národní síť Zdravých měst je jedním z nejdůležitějších partnerů
Kanceláře WHO v ČR. Vzájemná spolupráce představuje cestu, jak
přiblížit strategie a doporučení WHO na komunitní úroveň a umožnit
tak jejich skutečnou realizaci. Bohužel ne ve všech státech je tento
program tak silným hnutím jako v ČR.
WHO ČR realizuje celou řadu projektů. Můžete nám přiblížit, co
se v tomto ohledu chystá a zda se budou moci opět zapojit také
Zdravá města, obce či regiony?
S účastí členů NSZM se počítá v celé řadě témat, která jsou v současné
době ve spolupráci s WHO řešena. Jednou z priorit je např. zdravé stáří.
To znamená, že aktivity, které ovlivňují kvalitu života seniorů, musí
být přirozeně uplatňovány především v rámci měst a obcí, kde senioři
žijí. Dalšími tématy ke spolupráci je prevence úrazů, ovlivňování
stravovacích návyků dětské i dospělé populace. Zajímavá je strategie
kanceláře WHO v Benátkách „Investice do zdraví“. Její podstatou je
vzájemná souvislost mezi zlepšením zdraví obyvatel a ekonomickým
a sociálním rozvojem, což platí jak na úrovni měst či regionů, tak
i soukromých podniků. Analýzy opírající se o toto tvrzení jsou
i dobrou argumentací nejen např. pro projekty, které jsou podávány
v rámci strukturálních fondů EU, ale svůj význam mají také při tvorbě
regionálních rozvojových plánů.

Zdraví má přímý vliv na kvalitu života jednotlivce i jeho okolí. Současný
zdravotní stav obyvatel přitom odráží do značné míry jejich životní
styl. Obecně rozšířené nevhodné stravovací návyky, kouření, ale také
třeba nízká míra pohybu s sebou přináší různá zdravotní rizika. Podle
statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou nejčastější
příčinou úmrtí obyvatel České republiky kardiovaskulární choroby (51
% všech úmrtí). Kromě všeobecně známých problémů, jako je vysoký
krevní tlak, kouření či vysoká hladina cholesterolu, jsou stále více
vnímány jako významné faktory také širší sociální souvislosti – kvalita
bydlení, kvalita sociálních služeb pro všechny generace, odstraňování
nejrůznějších bariér a omezení sociálního vyloučení apod. Přitom
mnoha onemocněním způsobeným těmito rizikovými faktory lze
předcházet preventivními opatřeními a zdravou životosprávou. Stále
platí, že prevence je levnější než léčba, která každého obyvatele ČR
stála v průměru v roce 2004 téměř 20 tisíc korun, tedy v úhrnu skoro
200 miliard. Podpora zdraví má svůj specifický význam pro každou
generaci - je třeba začínat již u malých dětí, rostoucí význam má však
i u starších generací, které se dožívají stále vyššího věku. Vhodnými
místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují, tedy také
města, obce a regiony, a to nejen ta Zdravá.
Členové NSZM se proto již podvanácté zapojili do tradiční celostátní
kampaně NSZM Dny zdraví. Letošní heslo kampaně Plánování pro
zdraví vyjadřuje důraz na koncepční přístup měst, obcí a regionů
s dlouhodobou perspektivou trvání programů. V říjnovém čísle
Zpravodaje NSZM přinášíme informace k tématu zdraví, a také střípky
z kampaní, kterých se tentokrát zúčastnilo 27 členů NSZM. Více
k tématu se dozvíte také na http://www.nszm.cz/zdravi.

Co Vás osobně potěšilo (co považujete za úspěch) na práci WHO ČR
v tomto pomalu končícím roce?
Mohu prohlásit, že se daří díky spolupráci s důležitými partnery, ať již
v rámci zdravotnictví, dalších resortů či na nevládní úrovni, rozvíjet
celou řadu programů a strategií WHO/EU. V rámci smlouvy mezi
Ministerstvem zdravotnictví a Regionální kanceláří WHO je realizováno
zhruba 10 dvouletých projektů, mediální zájem o WHO agendu se
výrazně zvýšil a i informovanost o ní je objektivnější. Mám radost,
že naše kancelář je vnímaná jako platforma, kde je možné nejen
informace získat, ale i odborná témata diskutovat.
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Už i malé děti vědí, že běžet pro zdraví jako o život se vyplatí – neoddělitelnou
součástí celostátní kampaně NSZM Dny zdraví je pohyb ve všech jeho
podobách.
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letošní dny zdraví se zaměřily na téma
zdravého životního stylu v dlouhodobé
perspektivě
Kampaň Dny zdraví probíhala ve Zdravých městech, obcích a regionech
tradičně ve dnech 4.–17. října, v některých městech připravili
návštěvníkům akcí širokou nabídku aktivit již koncem září. Občané
se mohli dozvědět informace o svém vlastním zdravotním stavu,
mohli se zapojit do sportovních her a cvičení, vyslechnout přednášky
nebo se zúčastnit besed na nejrůznější témata týkající se zdravého
životního stylu. Zdravotní ústavy a organizace pracující se zdravotně
postiženými lidmi se otevřely veřejnosti. Společným jmenovatelem
všech osvětových i doprovodných akcí bylo téma prevence, vyjádřené
rovněž v podtitulu letošních Dnů zdraví, který zněl „Plánování pro
zdraví“.
Kampaň proběhla ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
ČR (VZP), jejíž územní pracoviště v rámci kampaně umožnila klientům
VZP bezplatně zjistit jejich aktuální zdravotní stav, a to na základě
měření krevního tlaku, tuku v těle, hladiny cukru a cholesterolu v krvi.
Mediálním partnerem kampaně byl Český rozhlas 2 – Praha.

Do kampaně Dny zdraví se zapojily nebo ji podpořily tyto Zdravá
města a obce: Blansko, Bolatice, Boskovice, Brno, České Budějovice,
Hodonín, Humpolec, Chrudim, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž,
Letovice, Litoměřice, Moravská Třebová, Orlová, Pelhřimov,
Prostějov, Příbram, Rožnov pod Radhoštěm, Světlá nad Sázavou,
Štětí, Třebíč, Třeboň, Ústí nad Labem, Velké Meziříčí, Vsetín, Zlín.

Téma ve svěTě I doma
zdraví je základním lidským právem
každého jedince
Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se
členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly
na deklaraci, která formulovala základní politické principy
péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech.
Konstatovaly, že zdraví je jedním ze základních lidských práv
a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního a hospodářského
vývoje.
Deklarace byla přijata, aby zdůraznila a podpořila program WHO
Zdraví pro všechny ve 21. století (Zdraví 21). Jeho hlavními cíli
je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení výskytu
nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Pro členské
státy WHO je ZDRAVÍ 21 podnětem a návodem k vlastnímu řešení
otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak dosáhnout 21 cílů
společného evropského programu ke zlepšení zdravotního stavu
národů a regionů. Cíle nejsou stanoveny v absolutních ukazatelích.
Důležitým úkolem ZDRAVÍ 21 je snížit rozdíly ve zdravotním stavu
uvnitř států a mezi státy Evropy, protože jsou jedním z prvků sociálních
nerovností a faktorem, který může ovlivňovat stabilitu národních
společenství i regionů. Jedním z cílů Zdraví 21 v ČR je, aby do roku
2015 realizovalo Projekt Zdravé město WHO nejméně 50 % municipalit
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a nejméně 95 % dětí má mít možnost navštěvovat tzv. Zdravé školy.
Nejen v České republice přikládá deklarace ZDRAVÍ 21 velký význam
účasti všech složek společnosti na zlepšování zdraví veřejnosti
a společné odpovědnosti všech resortů. Zdraví jako konkrétní důvod
spolupráce resortů a jedno z kriterií pro politické rozhodování dosud
bohužel není běžnou praxí. Často jsou opomíjeny zdravotní dopady
zásadních rozhodnutí v energetice, dopravě, legislativě, zemědělství,
vzdělávání či v daňových otázkách. Příkladem úspěšné meziresortní
kooperace v ČR je Akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP
- vznikl v r. 1998), na jehož prosazování se na regionální a místní
úrovni podílí významnou měrou také NSZM. Jeden z nejvýznamnějších
faktorů z hlediska ovlivnění zdraví představuje Životní styl. Jeho vliv se
uplatňuje v celé řadě oblastí života - v rodině, ve škole, na pracovišti,
ve volnočasových aktivitách atd. Na neuspokojivém zdravotním stavu
se významně podílela a dosud podílí nevhodná skladba výživy. I tato
oblast je zapracována v Akčním plánu, v materiálu Strategie zajištění
bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR a v Národním programu
rozvoje sportu (více na http://www.mzcr.cz).
Mezi významné instituce v oblasti podpory zdraví patří
Státní zdravotní ústav (SZÚ), jehož hlavní náplní je zejména příprava
podkladů pro národní zdravotní politiku a ochranu a podporu
veřejného zdraví. Nedílnou součástí jeho činnosti je spolupráce na
různých projektech a jejich realizace. Jedním z nich je např. DAR
– Děti A Rodiče, věnující pozornost přístupu
lékařů a nemocnic k hospitalizovanému dítěti
a zapojení rodičů do ozdravného programu
dítěte, který úzce souvisí s mezinárodní
Chartou práv hospitalizovaných dětí, jež byla
přijata v roce 1988. Mezi další důležité projekty
SZÚ, lze jmenovat také program Zdravá
škola, jehož partnerem je rovněž NSZM nebo
Chutný život věnovaný propagaci zlepšování
jídelníčku seniorů (více na http://www.szu.cz/
czzp/projekty).
Projekty související se zdravou výživou a zdravým životním stylem
jsou součástí také řady programů nevládních organizací. Již v roce
1945 vznikla Společnost pro výživu (SPV), občanské sdružení
odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy, které se zabývá např.
zdravou výživou ve školních stravovnách či jakostí potravin (více na
http://www.spolvyziva.cz). Mnohem mladším sdružením zabývajícím
se podobnou problematikou je Fórum zdravé výživy, které bylo
založeno v roce 1994 s cílem napomoci nejrůznějšími aktivitami ke
zlepšení zdravotního stavu naší populace (více na http://www.fzv.
cz). Od r. 2005 se lze s otázkami spojenými s dětskou výživou obrátit
také na nově zřízené poradenské centrum Výživa dětí, které mj.
provozuje vlastní bezplatnou linku (více na http://www.vyzivadeti.
cz). Souvislostmi mezi kvalitou životního prostředí a zdravím či vlivem
nebezpečných a škodlivých látek na lidský organismus se zabývá např.
sdružení Arnika (více na http://pvc.arnika.org/materialy.shtml).

partneři nszm
Partneři NSZM v oblasti podpory zdraví patří
mezi klíčové
Stěžejními partnery Zdravých měst, obcí a regionů jsou Světová
zdravotní organizace WHO a Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ).
WHO je mezinárodním garantem Projektu Zdravé město a definuje
základní směřování zejména v oblasti podpory zdraví. NSZM se také
pravidelně účastní řady odborných pracovních skupin (PS) zastřešených
WHO a MZ, které se zabývají vybranými tématy v oblasti podpory
zdraví a zdravého životního stylu jako např. PS pro seniory či PS pro
prevenci obezity. MZ je odborným garantem PS pro zdravotní plány
a politiky, která v současnosti pracuje na metodice Profilů zdraví, jejíž
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součástí je i sada indikátorů zdravotního stavu (blíže viz rubrika Stalo
se). MZ rovněž poskytuje finanční prostředky v rámci svých dotačních
programů na řadu aktivit Zdravých měst, obcí a regionů. Dalšími
partnery z oblasti podpory zdraví jsou Státní zdravotní ústav, který
je mj. garantem mezinárodního projektu „Přijmi a vydej“ a Všeobecná
zdravotní pojišťovna, jenž poskytuje finanční a odbornou pomoc např.
při realizaci kampaně Dny zdraví a spolupracuje prostřednictvím svých
územních pracovišť s koordinátory PZM a MA21. V neposlední řadě je
důležitým partnerem NSZM v oblasti podpory zdraví také Ministerstvo
zemědělství, jehož projekt 5 klíčů k bezpečnému stravování probíhá
také ve Zdravých městech (blíže viz rubrika Projekty).

Dny zdraví v Ústí nad Labem tentokrát zavítaly přímo na Magistrát. Více jak
polovina zaměstnanců úřadu si anonymně vyšetřila svůj aktuální zdravotní
stav na měřícím přístroji, který bezplatně zapůjčil partner kampaně Všeobecná
zdravotní pojišťovna.

hodnot také poradenství o očkování, prevenci kouření a drog nebo
zdravé výživě. Celkem bylo vyšetřeno 1249 klientů a bylo zjištěno, že
lidé trpí nejčastěji obezitou a zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi.
Nicméně pozitivním faktem je, že se našlo také dost návštěvníků, kteří
měli všechny měřené hodnoty v pořádku. Zdravé město Pelhřimov
uspořádalo Den VZP s obvyklou nabídkou poradenství a měření tuku,
cukru, cholesterolu a krevního tlaku. V městské knihovně pak proběhl
populárně naučný Den Zdravých zubů s odborným výkladem k ústní
hygieně pro zvané zájemce z mateřských a základních škol. Dny zdraví
probíhaly ve Zdravém městě Litoměřice také na ZŠ Havlíčkova. Děti
z 1.–5. tříd nejprve navštívily lékárnu, kde se dozvěděly o prospěšnosti

doBrá praXe
dny zdraví přinesly opět řadu
zajímavých příkladů dobré praxe
Plánování pro zdraví bylo hlavním tématem akcí pořádaných
ve Zdravých městech a obcích během letošních Dnů zdraví. Lidé
měli možnost se zapojit také do nejrůznějších sportovních aktivit,
v rámci osvětových kampaní zjistit svůj vlastní zdravotní stav
a zúčastnit se přednášek a besed o prevenci různých onemocnění.
Zdravotnická zařízení a ústavy pracující se zdravotně postiženými
občany pořádaly dny otevřených dveří.
K tradičním akcím během Dnů zdraví patří oblíbená měření hodnot
určujících aktuální zdravotní stav obyvatel. Ve Zdravém městě Ústí nad
Labem probíhají každoročně Týdny pro duševní zdraví, které přinášejí
mimo řady dalších aktivit také Veletrh sociálních služeb, na kterém se
představují poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb z celého
Ústecka. Letošní novinkou byla spolupráce s VZP v Ústí nad Labem,
která bezplatně poskytla přístroj k měření váhy, výšky, obsahu tuku,
cholesterolu a krevního tlaku, jenž byl umístěn v budově magistrátu
a lidé si anonymně mohli zjistit, jak jsou na tom se svým zdravím.
Návštěvníci Malého Dne zdraví, který pořádalo RMC Sluníčko ve
spolupráci s VZP ve Zdravém městě Vsetín, měli možnost změřit si svůj
krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi nebo hodnotu výškováhového indexu BMI. Velký Den zdraví se konal v Kulturním domě
Vsetín a pořádal jej Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně – pracoviště
Vsetín. Stejný ústav, tentokrát však jeho kroměřížská pobočka, nabízel
zdarma zájemcům z řad veřejnosti preventivní vyšetření zdravotního
stavu. Vyšetření byla hrazena z rozpočtu Zdravého města Kroměříž.
Ve Zdravém městě Příbram se konaly Dny zdraví v místní pobočce
Zdravotního ústavu a nabídly návštěvníkům kromě měření tělesných
|
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Žáci prvního stupně ZŠ Havlíčkova z Litoměřic si mohli v rámci Dnů zdraví také
vyzkoušet přípravu léků v praxi v jedné z místních lékáren.

i rizicích užívání léků, pak následoval blok „Zdravé zuby“ s názornými
ukázkami péče o chrup a nakonec se děti ve třetím bloku seznámily
teoreticky i prakticky s výhodami konzumace ovoce a zeleniny. Žáci
druhého stupně se zapojili do dotazníkové akce, která zkoumala
jejich návyky související se zdravým životním stylem. Anketa, které se
zúčastnilo se celkem 161 žáků 6.–9. tříd, přinesla zajímavé informace
- více než dvě třetiny školáků pravidelně konzumují ovoce a zeleninu,
ale třetina žáků pravidelně nebo občasně kouří a pije alkohol.
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Běh Terryho Foxe i další sportovní
aktivity připomněly význam pohybu
pro zdraví lidí
Celosvětová humanitární kampaň na podporu výzkumu léčby
rakoviny, Běh Terryho Foxe, probíhá každoročně i v některých
Zdravých městech a obcích, kde tvoří součást Dnů zdraví. Trasu Běhu
Terryho Foxe ve Zdravém městě Blansko, který se konal v rekreační
oblasti Palava, mohli jeho účastníci absolvovat jakýmkoli způsobem
- během, pěšky či na kole - maminky s sebou mohly vzít i kočárky.
Běh Terryho Foxe tvořil součást Dnů zdraví také ve Zdravém městě
Světlá nad Sázavou. Zdravé město Chrudim kromě tradičního Běhu,
kterého se pravidelně účastní více jak tisícovka obyvatel, připravilo
pro děti z mateřských škol sportovní hry a pro všechny své obyvatele
pak ve spolupráci s Klubem českých turistů Pochod generací, jenž
demonstruje důležitost pohybu pro zachování kondice v každém
věku a posiluje mezigenerační soudržnost. Zajímavostí bylo, že mezi
nejmladší a nejstarší účastnicí byl věkový rozdíl téměř 80 let. Zdravý
pohyb byl hlavní náplní letošního ročníku kampaně také ve Zdravém
městě Bolatice. Zde vedle řady dalších akcí uspořádali Pochod za
zdravím šest kilometrů dlouhou naučnou stezkou v Chuchelenském
lese, během níž se mohli návštěvníci seznámit s dřevinami, bylinami
i zvěří místního lesa. Zdravé město Orlová připravilo na Dny zdraví
kromě Běhu Terryho Foxe také další ročník Pochodu všech generací.
Minimálně 219 schodů pak museli zdolat studenti v budově orlovského

zdravá výživa na biojarmarku i ve školách
Ke zdravému životnímu stylu patří také zdravé stravování a konzumace
zdravých potravin. Obyvatelé Zdravého města Brno měli možnost
pořídit si biopotraviny od ekologicky hospodařících zemědělců

Biopotraviny si mohli návštěvníci Dnů zdraví v Letovicích nejen prohlédnout
a zakoupit, ale rovněž ochutnat a dozvědět se něco více o jejich výrobě
a zdravotních aspektech.

na Zelném trhu, který pořádal svaz PRO-BIO. Ve Zdravém městě
Moravská Třebová pořádali Den zdravé výživy, kdy studenti připravili
zeleninové saláty a drobné pochutiny a žáci vyřezávali různé motivy
do ovoce a zeleniny. Ochutnávku zdravých potravin přichystali také ve
Zdravém městě Rožnov pod Radhoštěm, kde součástí programu Dne
pro zdraví a pohyb byly také přednášky o prevenci nemocí s pomocí
zdravé výživy. Návštěvníci Dne zdraví ve Zdravém městě Letovice
se mohli na prodejní výstavě seznámit s různými druhy biopotravin.
V rámci podpory zdravé výživy vyhlásili na toto téma v Letovicích
rovněž výtvarnou a literární soutěž pro žáky 1.–5. tříd ZŠ. Zdravé
město Prostějov uspořádalo výzkum stravovacích návyků obyvatel už
během květnových Jarních dnů zdraví. Rizikům spojeným s konzumací
sladkostí byla věnována část programu Dnů zdraví ve Zdravém městě
Hodonín. Zdravotní ústav se sídlem v Brně - pracoviště Hodonín
zde uspořádal osvětovou akci s názvem „Odhalte sladké nebezpečí
včas“. Dny zdraví ve Zdravém městě Štětí byly ve znamení tradiční
ochutnávky diajídel a salátů, které připravil tamní Klub diabetiků.
Kampaň zde velmi ochotně podpořila také litoměřická pobočka VZP.

zdravotnická zařízení a ústavy se
otevřely veřejnosti a pořádaly ve
zdravých městech osvětové akce,
přednášky a besedy

Letošního, již pátého ročníku Pochodu všech generací v Orlové se zúčastnilo
na 120 obyvatel. Na všechny, kteří doputovali až do cíle pochodu čekalo na
prostranství u evangelického kostela malé občerstvení.

gymnázia, kteří si chtěli vyzkoušet svou kondici v rámci akce „Běh do
schodů“. Náměstí ve Zdravém městě Kroměříž se „rozpohybovalo“
ukázkami sportovních skladeb, které připravila Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži.
Sportovalo se rovněž ve Zdravém městě Kopřivnice, kde proběhly
soutěžní turnaje ve streetballu a stolním tenise a také cyklohrátky pro
děti. Ve Zdravém městě Hodonín zaznamenala velký úspěch letošní
novinka tzv. Nordic Walking – druh sportovní chůze s hůlkami, která
je vhodná i pro starší spoluobčany a lidi se zdravotním omezením.
V rámci sportovních klání se konal také volejbalový turnaj o putovní
pohár Zdravého města. Hlavní doprovodnou akci ke Dni zdraví ve
Zdravém městě Karviná, kde proběhly prezentace Zdravotního ústavu
Ostrava, Českého červeného kříže Karviná, Střední zdravotnické školy
i dalších místních organizací a firem, tvořila Plavecká soutěž měst.
Akce, která se uskutečnila v karvinském krytém bazénu, se zúčastnilo
855 obyvatel.
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Obyvatelé Zdravého města České Budějovice měli během Dnů zdraví
možnost navštívit řadu institucí – např. Centrum denních služeb
pro lidi se zdravotním postižením, Centrum civilizačních chorob či
pracoviště Zdravotního ústavu České Budějovice ad. Den otevřených
dveří připravili také v Ústavu pro mentálně postiženou mládež Jitřenka
ve Zdravém městě Chrudim. Pohybovým aktivitám nevidomých byla
věnována akce ve Zdravém městě Brno s názvem TYFLOBRNO 2006,
která se konala v základní škole Sirotkova a pořádalo ji Tyflocentrum
Brno. V Přírodní zahradě u parku Ramešova se pak uskutečnil
Happening nevidomých v přírodě na téma práce nevidomých
s přírodními materiály. Otevřeno pro veřejnost ve Zdravém městě
Třebíč měla pracoviště zdejší Oblastní charity – Raná péče se službami

„ p l á n o vá n í

p ro

z dr av í “

|

|4|

| ZPRAVODA J č . 1 0 | ZDRAVÁ MĚS T A , O B CE A RE G I ON Y Č R |

pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením, stacionář Úsměv pro lidi
s mentálním a kombinovaným postižením a stacionář Domovinka pro
seniory a zdravotně postižené. V městské knihovně v Třebíči se pak
konala beseda na téma Nebezpečné závislosti, věnovaná problematice

Ministerstvo zdravotnictví usiluje od počátku ve vyjednávání ohledně
programovacího období 2007–13 zařadit priority zdravotnictví do
všech strategických dokumentů s cílem zajistit čerpání finančních
prostředků z více fondů EU.

Projektu sdružení Dar Života na podporu
dárcovství krve pomáhají
i známé osobnosti
Příklady dobré praxe z dalších oblastí naleznete
v Databázi DobráPraxe - http://www.dobrapraxe.cz.
drog, anorexie a bulimie. Důležité zdravotní téma, jakým je prevence
nádorových onemocnění, bylo tématem přednášky, která proběhla
v rámci Dnů zdraví ve Zdravém městě Třeboň. U příležitosti Dnů zdraví
byla ve Zdravém městě Humpolec slavnostně otevřena další část
Domu s pečovatelskou službou. V Humpolci proběhlo rovněž veřejné
projednávání Komunitního plánu sociálních služeb města. Celostátní
kampaň však nepředstavila veřejnosti jen zdravotnická zařízení. Ve
Zdravém městě Boskovice pořádala TJ Rytmus akci „Týden v pohybu“,
ve kterém si mohli návštěvníci vyzkoušet jakékoliv cvičení nabízené
tímto sdružením zdarma.
Podrobné informace k programům kampaně ze Zdravých měst a obcí
naleznete na http://www.nszm.cz/dzd.

ZDRO J E A PRO J E K T Y
Finance na podporu zdraví nabízejí především resorty a strukturální fondy EU
Akce zaměřené na podporu zdraví a další preventivní programy
tradičně podporuje ve svém grantovém programu Ministerstvo
zdravotnictví (http://www.mzd.cz). Program je zaměřen především na
akce menšího rozsahu, jednorázové akce či série akcí, různě tématicky
zaměřené projekty (Bezpečná komunita aj.).
Plánování pro zdraví, především komunitní plánování sociálních
služeb, bylo donedávna podporováno ze zdrojů Ministerstva práce
a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz). V minulém programovacím
období EU se pak podpora přesunula do programu Společného
regionálního operačního programu, tudíž lze očekávat, že v dalším
programovacím období 2007-13 bude možno tyto prostředky čerpat
z jednotlivých titulů Regionálních operačních programů, případně
z operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzděláváním
ke konkurenceschopnosti. Zajímavá příležitost se také naskýtá
v Integrovaném operačním programu, prioritě 6, opatření „Komplexní
péče - systémová opatření pro prevenci zdravotních rizik a rozvoj

Dárcovství krve může být vnímáno jako výraz kulturního postoje
člověka. I tento přístup vyjadřuje motto „Kultura dárcům
krve“ občanského sdružení, které nabízí dárcům krve možnost
kulturního vyžití a myšlenku dárcovství propaguje za pomoci
známých tváří.
Bolek Polívka, Laďa Kerndl nebo Liběna Rochová jsou členy čestné
rady občanského sdružení Dar života a pomáhají tak s realizací
projektu podpory dárcovství krve. Iniciativy sdružení směřují k uznání
dárců celou společností a k udržení jejich stálé motivace. Stávající
skupiny ochotných dárců krve tvoří základ struktury, která pomáhá
udržet stabilitu v jednotlivých krajích ve všech oblastech medicíny.
Občanské sdružení Dar života svou činnost vyvíjí v úzké spolupráci
s transfúzními stanicemi v ČR, krevními centry, vedením nemocnic
a oblastními spolky Českého červeného kříže. Občanské sdružení
přichází s novými systémovými přístupy, které nabízí ke společnému
využití. Základní cíle a principy sdružení plně korespondují s přípravou
a realizací projektů plynoucích z důležitých rozvojových dokumentů,
jakými jsou program Zdraví 21, Strategie udržitelného rozvoje ČR nebo
Programy rozvoje zdravotnictví a zdravotnických služeb jednotlivých
krajů, měst a obcí. Rozvojový projekt občanského sdružení Dar Života
počítá s realizací komunikačního systému mezi transfúzními stanicemi
v roce 2008. Pro cca 150 000 dárců krve je k dispozici balíček slev
na zboží a služby z různých oblastí od kvalitních firem, dárci krve
bez rozdílu počtu odběrů mohou také počítat se zvýhodněnými
vstupy na vybrané kulturní akce po celé ČR v průběhu celého roku.
Projekt využívá vícezdrojového financování, kdy část prostředků
pochází z Ministerstva zdravotnictví a z Ministerstva pro místní
rozvoj, část prostředků poskytnou kraje, města či obce a významnou
složku financování projektu tvoří také prostředky z různých nadací,
zdravotních pojišťoven, firemních a soukromých dárců. Více informací
o činnosti občanského sdružení Dar Života naleznete na internetových
stránkách http://www.darzivota.cz.

Projekt „Zabiják hluk“ má upozornit
na negativní aspekty nadměrného
hluku kolem nás
Tématem projektu je problematika nadměrného hluku a jeho
negativní působení na fyzickou a psychickou kondici člověka.
Projekt se zaměřuje zejména na hluk odstranitelný bez technických
pomůcek a dalších investičních vkladů (zejména hluk hudební,
hudební zvuková kulisa, zábavná pyrotechnika).

zdravotně-sociální péče o osoby znevýhodněné jejich zdravotním
stavem nebo věkem“ (vše na http://www.strukturalni-fondy.cz). Výzvy
lze očekávat v první polovině roku 2007.
Při čerpání finančních prostředků z fondů EU v minulém programovacím
období (2004–06) nepovažovala ČR zdravotnictví za národní prioritu
a nebylo tedy prosazováno jako priorita na mezinárodní úrovni. V rámci
současné finanční perspektivy EU na léta 2007-13 nemá Ministerstvo
zdravotnictví, na rozdíl od ostatních nových členských zemí (Slovinsko,
Maďarsko, Polsko, Slovensko, Litva) samostatný operační program.
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Hlavním cílem projektu je informovat klíčové skupiny o negativních
účincích hluku a možnostech, jak se bránit a aktivizovat veřejnost
tak, aby se sama dokázala a chtěla zapojit do snižování hladiny hluku
ve svém okolí. Dalším cílem je začlenit tento výchovný program do
preventivních programů zdravotnických a školských zařízení v celé
České republice - poskytnout ověřenou metodiku výchovného
interaktivního programu pro mládež, předat znalosti o problematice
nadbytečného a škodlivého hluku a příprava metodiky osvětově –
výchovných akcí a mediální kampaně. Součástí projektu jsou besedy,
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soutěže, vydávání letáků a plakátů i propagace v médiích. V případě
získání finanční podpory, bude projekt pokračovat také v roce 2007.
Více informací na http://www.zubrno.cz/view.php?cisloclanku=2005
050301.

5 klíčů k bezpečnému stravování nejen
v Ústí nad Labem

programu a rozšířili si tak své znalosti a dovednosti například
v oblastech komunikace s veřejností, lektorských a prezentačních
dovednostech či základech informačních technologií.
Několikadenní vzdělávací setkání koordinátorů a politiků z radnic
Zdravých měst, obcí a regionů tzv. Školy NSZM, jsou pořádány
pravidelně od roku 2003. Úvodní část poslední Školy v tomto roce
byla věnována postupu a plánování aktivit v rámci jednotlivých Kritérií
MA21, které mají za cíl zkvalitnit práci úřadů a komunikaci s veřejností.

Na konci roku 2005 byl zahájen vzdělávací program s názvem „5
klíčů k bezpečnému stravování“, který vychází z doporučení WHO
a je určený pro děti ve věku 3 až 6 let. Dětem mateřských škol
jsou během zábavního programu vysvětlovány základy hygieny
při stravování a základy zdravé výživy dle doporučení WHO.
Projekt, jehož nositelem je Informační centrum bezpečnosti
potravin Ministerstva zemědělství ČR při Ústavu zemědělských
a potravinářských informací v Praze, probíhá ve dvou formách. Děti
mohou shlédnout hudební představení skupiny Vanda a Standa či
loutkovou pohádku loutkoherečky paní Ley Hniličkové. V rámci obou
představení děti dostávají letáčky s informacemi o hlavních zásadách
bezpečného stravování – „5 klíčích“. Jako první mimopražská lokalita

Poslední Škola NSZM v tomto roce proběhla ve městě rekordů v Pelhřimově.
Tradičně se jí zúčastnili koordinátoři a politici PZM a MA21 a mj. diskutovali
o dalším směřování Zdravých měst, obcí a regionů do budoucnosti.

První mimopražské představení projektu 5 klíčů k bezpečnému stravování
proběhlo v Ústí nad Labem na jaře letošního roku.

vyzkoušelo úspěšně tento projekt Zdravé město Ústí nad Labem. Na
jaře letošního roku proběhlo představení celkem v pěti mateřských
školkách, jehož se účastnili také zástupci města a garanti projektu.
Do programu se mohou zapojit všichni členové NSZM, pro které je
program zdarma. V současnosti se do projektu zapojila tato Zdravá
města: Ústí nad Labem, Litoměřice, Poděbrady, Štětí, Říčany, Mladá
Boleslav, Letovice, Chrudim, Moravská Třebová, Sedlčany. Více
informací naleznete na http://www.who.int/foodsafety/publications/
consumer/5keys_czech.pdf.

S TALO SE

Letošní výroční setkání zátupců
Zdravých měst a jejich asociací se
uskutečnilo ve finském Turku

Na Podzimní škole se rozdávaly
„zlaté certifikáty“
Podzimní školu roku 2006, která ukončila dvouletý akreditovaný
vzdělávací program, hostilo Zdravé město Pelhřimov. Tzv.
„zlaté certifikáty“ byly předány zástupcům Zdravých měst,
obcí a regionů, kteří se zúčastnili všech šesti bloků tohoto
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Oficiální Kritéria MA21, které přijala Rada vlády pro udržitelný
rozvoj v loňském roce, mají za cíl pomáhat městům při naplňování
principů MA21 a zároveň monitorovat jejich postupy.
Následný program pokračoval společným workshopem zaměřeným na
metody hodnocení Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. Mimo
klasické metody hodnocení, jako jsou CAF či Balance ScoreCard,
představil ředitel NSZM Ing. Petr Švec také možnosti, jak tyto metody
propojit s procesem MA21.
Účastníci se dále seznamovali s funkcemi nového informačního
nástroje NSZM DataPlán, který pomáhá městům a regionům např.
efektivně zpracovávat jednotlivé rozvojové dokumenty, provazovat
je s rozpočtem a pomáhá při získávání zdrojů z EU. Program druhého
dne doplnil diskusní blok, ve kterém koordinátoři a zástupci Kanceláře
NSZM projednávali další postup Zdravých měst a výhled akcí na rok
2007.
V závěrečný den seznámila Mgr. Tereza Pospíšilová-Vajdová, PhD.
z Karlovy univerzity účastníky se základy sociologického výzkumu
a jeho využití v rámci místních Agend 21. Různé formy průzkumů
veřejného mínění poskytují cenné informace a zpětnou vazbu od
občanů, které jsou důležitou součástí MA21.
V závěru Podzimní školy NSZM byly slavnostně předány tzv. Zlaté
certifikáty, udělované absolventům celého akreditovaného programu.
Školy NSZM jsou realizovány za podpory Ministerstva životního
prostředí a Evropského sociálního fondu. Více informací naleznete na
http://www.nszm.cz/ps.

Ve dnech 18.-21. října se konalo ve finském Turku evropské výroční
setkání Zdravých měst WHO a Národních sítí Zdravých měst,
kterého se účastnilo přes tři sta delegátů z více než sta evropských
měst a dalších odborných institucí. Zdravá města, obce a regiony
ČR reprezentovali zástupci Kanceláře NSZM ČR a Zdravého města
Brna.
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V rámci pestrého programu zaměřeného na všechny 4 priority 4. fáze
PZM WHO (zdravé stáří, HIA, plánování pro zdraví a pohyb a tělesné
aktivity) prezentovala i NSZM ČR své zkušenosti a zvláště pak
databázový systém DataPlán a jeho využití pro strategické plánování
a podporu zdraví. Zdravé město Brno představilo své aktivity v oblasti
pohybu a aktivního života, jakož i projekt Městského centra. Část
programu byla věnována též novému tématu, které tíží řadu zemí,
a sice problematice zdraví a zdravotní prevence imigrantů.
V závěru konference se sešlo též 20 zástupců Národních sítí Zdravých
měst v Evropě, kterého se účastnil rovněž Dr. Agis Tsouros, ředitel
Centra pro urbánní zdraví WHO v Evropě. V rámci diskusí byl velmi
oceňován přínos českého Zpravodaje NSZM a jeho anglické verze,
která je nejen inspirací pro další města, ale rovněž reprezentativním
materiálem pro prezentaci Projektu Zdravé město. Účastníci se shodli,
že podobný Zpravodaj by měl být publikován i na evropské úrovni,
což byl jeden z hlavních argumentů, aby se od příštího roku zavedl
členský příspěvek také pro Národní sítě Zdravých měst ve výši 1000
am. dolarů.
V příštím roce se bude obdobná konference konat 10.-13. října ve
francouzském městě Rennes.

Seminář na téma Profily zdraví na Státním zdravotním ústavu v Praze se setkal
s velkým ohlasem a vzbudil živou diskusi o podpoře zdraví na lokální úrovni.

Následně představila návrh sady indikátorů pro měření zdravotního
stavu a informovala o možnostech financování Profilů zdraví vč.
zpracování a monitoringu indikátorů. Ředitel NSZM Ing. Petr Švec pak
nastínil možnosti využití informačních technologií pro průběžnou
a systematickou práci se zdravotními plány měst a krajů. Zdůraznil
zejména význam provázání těchto plánů do ostatních oblastí rozvoje
municipalit, které umožňuje nový informační nástroj DataPlán NSZM.
Připomněl, že je nejen důležité sbírat data, ale přinášet i odborné
argumenty pro starosty, primátory a hejtmany, aby věděli, jaké priority
v oblasti zdraví jsou důležité v jejich městě, obci či regionu. A k tomu
mohou využít právě DataPlán NSZM. Profil zdraví by měl společně
s komunitním plánem (ve Zdravých městech je to tzv. Plán zdraví
a kvality života) tvořit důležité podklady při tvorbě zdravotních plánů
měst a zdravotních politik krajů. Více informací k semináři naleznete
na http://www.nszm.cz/zdravotniplan.

T ELE G RA F I C K Y
Střípky z měst a regionů

Jednání koordinátorů národních sítí Zdravých měst se účastnil i Dr. Agis Tsouros
zodpovídající za rozvoj Projektu Zdravé město v Evropě

NSZM

Seminář Profily zdraví
Dne 23.10.2006 se ve Státním zdravotním ústavu v Praze
uskutečnil odborný seminář Profily zdraví měst a krajů – sada
indikátorů zdravotního stavu, zaměřený na problematiku měření
kvality a úrovně zdraví obyvatel ve městech a krajích.
Seminář pořádaly Národní síť Zdravých měst ČR a Ministerstvo
zdravotnictví ČR. Cílem bylo představit postup tvorby tzv. Profilů
zdraví a jejich vyhodnocování prostřednictvím sady zdravotních
indikátorů. Akce probíhala v rámci aktivit Pracovní skupiny MZ ČR pro
zdravotní plány a politiky, jejímž úkolem je vytvořit nástroje, které
umožní městům a krajům objektivně měřit úroveň zdravotního stavu
obyvatel a přijímat efektivněji konkrétní opatření. Profily zdraví jsou
analytickým materiálem složeným z několika částí: zdravotní stav,
demografie, sociologický průzkum apod. Na Profil zdraví navazuje
zpracování a realizace Zdravotního plánu města. Prvními městy, která
si vytvořila vlastní Profil zdraví, jsou Zdravé město Brno a Třebíč, další
města budou brzy následovat.
Program semináře zahájila MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D z Ministerstva
zdravotnictví ČR, která se ve své prezentaci v druhé části programu
věnovala Sadě indikátorů zdravotního stavu v rámci Profilů zdraví.
Mimo jiné zdůraznila, že Profily zdraví představují významný krok
k propojení problematiky podpory zdraví a rozvoje měst a krajů.
|
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Národní síť Zdravých měst dokončila na přelomu října a listopadu
projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje, který byl
zaměřen na pilotní ukázky budování místního partnerství a posilování
projektové kapacity – tentokrát v pilotních městech Prostějov
a Šternberk. Projekt navázal na obdobné úspěšné aktivity v kraji
Vysočina a Jihomoravském a je plánováno jeho pokračování i v dalších
krajích. Bližší informace k projektu viz http://www.nszm.cz/srop.

Kraje ČR

Koncem října se uskutečnil první ze série Krajských kulatých stolů
(KKS) k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje ČR, které pořádá
Výbor pro komunikaci při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). KKS
mají být směrovány k formulaci problémů, které podle názoru krajů
a dalších regionálních subjektů provázejí uplatňování udržitelného
rozvoje v podmínkách ČR. Semináře dosud proběhly v kraji Vysočina,
Ústeckém a Zlínském. Více informací a harmonogram další KKS
naleznete na http://www.udrzitelny-rozvoj.cz.

RVUR

Za účasti zástupců finského předsednictví EU, Evropské komise i Světové
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, významných odborníků
a reprezentantů vlády, obcí a krajů, ale také nestátních neziskových
organizací, se 31.10. v prostorách Lichtenštejnského paláce na pražské
Malé Straně uskutečnilo již třetí Fórum pro udržitelný rozvoj. Setkání
se poprvé zúčastnil také premiér a zároveň předseda RVUR Mirek
Topolánek a výkonný předseda RVUR a ministr životního prostředí Petr
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Jan Kalaš. Více informací včetně fotodokumentace naleznete na http://
www.udrzitelny-rozvoj.cz.

NSZM

V říjnu t.r. úspěšně proběhly další ze série tzv. projektových inkubátorů,
tentokrát ve Zdravém mikroregionu Kroměřížsko a Zdravém městě
Litoměřice. NSZM poskytuje tyto konzultace a praktickou pomoc ve
spolupráci se svými odbornými partnery, aby pomohla svým členům
při přípravě kvalitních projektů pro blížící se programovací období
2007-13.

Kalendárium
23.11. - V Jihočeském kraji proběhne další ze série Krajských
kulatých stolů

6.12. - V prostorách kongresového centra Floret v Praze – Průhonicích

se uskuteční již třináctá celostátní konference Národní sítě Zdravých
měst s názvem „Dobrá praxe – cesta do Evropy“. Další informace
a registrace naleznete na http://www.nszm.cz/konference.

7.12. - Proběhne v prostorách Senátu ČR třetí mezinárodní fórum
o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a partnerství,
které pořádá Centrum pro komunitní práci. Na fóru budou vyhlášeny
výsledky soutěže O lidech s lidmi - Cena za podporu místní demokracie,
které se účastní také zástupci Zdravých měst, obcí a regionů.

téma příštího měsíce
Tématem měsíce listopad bude „Udržitelné stavebnictví“

K ON T A K T Y
NSZM ČR, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
T: +420 602 500 639 | E: info@nszm.cz | W: www.nszm.cz
Petr Švec, národní koordinátor Projektu Zdravé město WHO v ČR
(použité ilustrační fotografie pocházejí z archivů NSZM ČR a Zdravých měst, obcí a regionů ČR)
Materiál byl podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu a Ministerstva životního prostředí ČR
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