
                                                            
              

Státní zdravotní ústav 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Klinika adiktologie 1.LF UK  

Equity Action 

pod záštitou hlavního hygienika MUDr. Vladimíra Valenty, PhD. 

Vás srdečně zvou na  

konferenci 

Efektivní strategie podpory zdraví  

Konference se koná 18. 6. 2013 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu 

Praha, Šrobárova 48, Praha 10.  

Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena kredity: lékaři 6 kreditů od ČLK, nelékaři 

zdravotničtí pracovníci 4 kredity od ČAS, ostatní nelékaři 4 kredity od KVVOPZ. 

 

Přihlašujte se na email  sevcikova@szu.cz  nebo na http://www.szu.cz/vzdelavani 

nejpozději 14.6. Kapacita posluchárny je omezena. Tel: 26708 2972 

Pro přihlášení a vydání potvrzení o účasti uveďte: 

• tituly před jménem, jméno a příjmení, tituly za jménem 

• datum a místo narození 

• organizaci, kde pracujete nebo která Vás vysílá 

 

Program konference je přílohou pozvánky.  

Občerstvení bude k dispozici v předsálí. 

 
 
MUDr. Marie Nejedlá        
vedoucí akce        odborný garant akce 
vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ  



                                                            
              

Státní zdravotní ústav 
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Klinika adiktologie 1. LF UK  
Equity Action 

pořádá 

pod záštitou hlavního hygienika MUDr. Vladimíra Valenty, PhD. 

konferenci 

Efektivní strategie podpory zdraví  

Termín a místo konání: 18. 6. 2013 

Státní zdravotní ústav, Praha 10, Šrobárova 48, budova 11, velká posluchárna 

 

PROGRAM 

9:00  -  9:30       REGISTRACE 

9:30 -  9:40   Zahájení, úvodní slovo 

  Ing. Jitka Sosnovcová, ředitelka Státního zdravotního ústavu 

9:40  -  9:55  Efektivní strategie podpory zdraví  

MUDr. Vladimír Valenta, PhD., náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví – 

hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví  

9:55 -   10:10 Ziskové a neziskové organizace v podpoře zdraví – efektivní spolupráce  

                            MUDr. Jarmila Rážová, PhD., vrchní ředitelka odboru ochrany a podpory zdraví a  

                            zástupce hlavního hygienika, Ministerstvo zdravotnictví 

              MUDr. Stanislav Wasserbauer, ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory     

              veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví 

10:10 - 10:25    Podpora zdraví v kontextu WHO 

                            MUDr. Alena Šteflová, PhD., ředitelka České kanceláře 

10:25 - 10:40    Na jaké bariéry naráží výuka podpory zdraví u studentů medicíny? 

                            prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. Lékařské fakulty UK v Praze,  

                            přednosta II. Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

10:40 - 11:00    PŘESTÁVKA 



                                                            
              
11:00 - 11:15  Vzdělávání odborníků v podpoře zdraví  

                          MUDr. Antonín Malina, PhD., MBA, vedoucí Školy veřejného zdravotnictví,   

                          Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví    

11:15 - 11:30  Zdravá města a regiony – podpora zdraví a plánování pro zdraví v praxi obcí  

            Mgr. Jitka Boušková, vedoucí Kanceláře Národní sítě zdravých měst  

11:30 - 11:45  Efektivní výchova ke zdraví ve školách – dvoustupňové kurikulum a jeho úpravy, 

    standardy ve vzdělávání, plány MŠMT pro následující období 

    PaedDr. Miroslava Salavcová, odbor předškolního, základního a základního    

    uměleckého vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

11:45 - 12:00   Prevence v pohybu: vývoj prevence rizikového chování v České republice ve světle               

     výsledků práce posledních let  

    prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., proděkan 1. Lékařské fakulty UK  v  Praze,  

    přednosta Kliniky adiktologie, 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice Praha 

12:00 - 12:30   DISKUSE 

 

12:30 - 13:00   TISKOVÁ KONFERENCE 

 

13:00 - 13:30   PŘESTÁVKA NA OBĚD 
 

13:30 – 13:45  Psychické zdraví mládeže - týrání, zneužívání a sebepoškozování 

                           PhDr. Jana Zapletalová, Asociace školní psychologie, Národní ústav pro vzdělávání                        

13:45 – 14:00  Efektivita intervencí v podpoře zdraví - metody zjišťování efektivity intervencí  

     ke zdravému životnímu stylu, příklady 

                           doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., proděkan pro zahraniční vztahy, Národohospodářská    

                           fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha 

                           Ing. Arnošt Klesla, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola finanční a správní, Praha 

14:00 – 14:15  Prevence dětské obezity, možnosti spolupráce  

                           MUDr. Petr Tláskal CSc., přednosta dětské polikliniky, Fakultní nemocnice Motol 

              předseda Společnosti pro výživu, o.p.s., 

14:15 – 14:30  Vliv reklamy na životní styl dětí a mládeže 

  Mgr. František Kotrba, MUDr. Květoslava Kotrbová, MUDr. Zdeněk Velikovský,    

                           Zdravotně sociální fakulta Jihočeská Univerzita, KHS Jihočeského kraje 

 

 



                                                            
              
14:30 - 14:45    Sociálně ekonomické determinanty zdraví a mezisektorová spolupráce ke   snižování 

                            nerovností  ve  zdraví 

              MUDr. Hana Janatová, CSc., Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav 

14:45 - 15:00    Možnosti neziskových organizací v podpoře zdraví - příklady úspěšných projektů 

              MVDr. Kateřina Janovská, předsedkyně Národní sítě podpory zdraví 

15:00 - 15:15    Škola podporující zdraví – vklad do výchovy, vzdělání, zdraví a demokracie 

                            Mgr. Dagmar Šolarová – ředitelka Základní školy Most, J. A. Komenského 474 

 

15:15 - 15:30   DISKUSE, ZÁVĚR        

 
 
    


