STÁLÁ SEKCE NSZM
Souhrnná zpráva z akce
Odborný seminář NSZM

„Podpora zdraví na místní úrovni“
(Zdravotní plány, dobrá praxe, zdraví seniorů)
V Lékařském domě v Praze, v sídle České lékařské společnosti J. E.
Purkyně se dne 15. října 2009 pod záštitou Kanceláře Světové
zdravotní organizace (WHO) v Praze uskutečnil odborný seminář
zaměřený na systémovou podporu zdraví na místní úrovni. Na
semináři byla prezentována problematika Zdravotního plánu města a
indikátorů zdravotního stavu obyvatel se zaměřením na věkovou
skupinu seniorů, ale také aktivity vybraných projektů, jako je
Bezpečná komunita nebo Škola podporující zdraví. Během akce
představili své aktivity také odborní partneři Národní sítě Zdravých
měst ČR (NSZM) v oblasti podpory zdraví seniorů.
Seminář zahájili ředitel Státního zdravotního ústavu (SZÚ) MILAN BOŘEK, který shrnul možnosti spolupráce s SZÚ
se Zdravými městy, a vedoucí oddělení podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR LIDMILA HAMPLOVÁ,
která navázala prezentací shrnující téma podpory
zdraví v evropském kontextu a v České republice.
Ředitel NSZM PETR ŠVEC shrnul ve své prezentaci
průběh tvorby a testování Zdravotního plánu
města opřeného o odbornou analýzu zdravotního
stavu. Účastníci semináře byli seznámeni také s
aktualizovanou verzí Manuálu pro Zdravotní plán
města, která obsahuje samostatnou kapitolu
věnovanou problematice zdravého stárnutí včetně
indikátorů zdravotního stavu seniorů. V poslední
prezentaci úvodního bloku představila LUDMILA
SKÁLOVÁ aktivity SZÚ v oblasti podpory zdraví a
zaměřila se zejména na aktuální možnosti
spolupráce členů NSZM s regionálními pracovišti
SZÚ.
Druhý blok semináře byl věnován úspěšným
projektům, dobré praxi měst a aktivitám
odborných partnerů NSZM. Spolupráci Zdravého
města Chrudim se školami zapojenými do
projektu „Škola podporující zdraví“ představily
koordinátorka PZM a MA21 ŠÁRKA TRUNEČKOVÁ a
členka Komise PZM RŮŽENA BĚLOBRÁDKOVÁ. Projekt
WHO „Bezpečná komunita“ a jeho přínosy pro
město prezentovala místostarostka Zdravého
města Kroměříž JARMILA ČÍHALOVÁ. Část semináře
byla věnována také problematice péče o seniory a
organizací, které poskytují služby a poradenství
v této oblasti. Aktivity Nadačního fondu Veselý
senior představila LENKA KOPECKÁ, s činností
České alzheimerovské společnosti seznámila
přítomné
LUCIE
SEDLÁČKOVÁ,
o
aktivitách
Gerontologického centra a občanského sdružení
GEMA informovala MICHALA TUČKOVÁ. Praktické
ukázky komunitních aktivit seniorů ve Zdravém
městě Poděbrady představila koordinátorka PZM
a MA21 LUCIE KURKOVÁ.
Seminář proběhl v rámci projektu Biennial Collaborative Agreement 2008-09,
financovaného ze zdrojů WHO.
Fotodokumentace, přednesené prezentace z uskutečněného semináře i aktualizovaná verze
Manuálu pro Zdravotní plán města jsou k dispozici na www.zdravamesta.cz/sekce_zdravi.
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