PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ – JAK NA TO?

Návod pro postup města k systému podpory zdraví obyvatel

Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst
pod záštitou Hlavního hygienika ČR, MUDr. Michaela Víta
a za podpory Pracovní skupiny MZ pro Zdravotní plány a politiky

14. října 2008, od 10:00 do 13:30 hod.
PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4
(místnost 281, 1. patro)
Akce představí výsledky pilotního testování nastavení systému podpory zdraví na úrovni měst
za využití zdravotních indikátorů a Zdravotního plánu města. Budou představeny mimo jiné
zkušenosti konkrétních měst, která se do pilotního procesu zapojila a k využití bude nabídnut
nově vytvořený Manuál pro Zdravotní plán města.
Akce je určena zejména zástupcům měst a krajů, zdravotnických institucí, škol a všem dalším
zájemcům.

PROGRAM
9:30 – 10:00

Registrace účastníků
ZAHÁJENÍ – ÚVODNÍ SLOVO

10:00 – 10:30

•

Michael Vít
Náměstek ministra zdravotnictví, Hlavní hygienik ČR

•

Božena Sekaninová
Senátorka, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR

•

Petr Řezníček
Předseda Národní sítě Zdravých měst ČR

„Podpora zdraví – předpoklad úspěšného rozvoje města“
10:30 – 11:15

•

Nástroje podpory zdraví a možnosti financování
(Jarmila Rážová, vedoucí Centra zdraví a životních podmínek SZÚ)

•

Podpora zdraví jako mezinárodní téma – programy, aktivity
(Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO CZ)

•

Společné téma Zdravých měst – plánování pro zdraví
(Petr Švec, ředitel NSZM ČR)
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„Komunitní programy pro podporu zdraví – aktuality, dobrá praxe“
11.15 – 11:45

11:45 – 12:15

•

Projekt Škola podporující zdraví WHO
(Tomáš Blaha, SZÚ Praha)

•

Projekt Zdravý podnik WHO
(Rudolf Hajný, Škoda Auto a.s. Ml.Boleslav)

Přestávka, občerstvení

„Plánování pro zdraví – pilotní zkušenosti z prostředí měst“
PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ NA ÚROVNI MĚSTA

12:15 – 13:30

•

Manuál pro Zdravotní plán města
(Radka Veselá, Kancelář NSZM ČR)

•

Zkušenosti pilotních měst při zpracování Zdravotního plánu města
(Šárka Trunečková, Zdravé město Chrudim)
(Petr Hermann, Zdravé město Litoměřice)
(Alena Romanová, Zdravé město Ústí n.L.)
(Petr Kozel, Zdravé město Vsetín)

Diskuse, další postup
Závěr semináře

13:30

K účasti na semináři se registrujte nejpozději do 6. 10. 2008 zde:
www.nszm.cz/zdravi/registrace

Kontakt pro další informace:

Kancelář NSZM ČR, Mgr. Radka Veselá, T: 606 755 372, E: vesela@nszm.cz

Upozornění:
Ø Akce je bez účastnického poplatku; pro včas přihlášené účastníky je k dispozici občerstvení.
Ø Vzhledem k omezené kapacitě sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci.

2

