
Cíle

Optimální 

směr Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj dat

↑          
Počet akcí zaměřených na zdravé 

chování ve výživě (jednorázové 

akce, kampaně, projekty)

Počet
MěÚ - ZM a 

MA 21, OŠK
4 3 0 ↘

↑          
Počet zapojených zařízení do podpory 

zdravé výživy ( zdravé jídelny, školy, 

NNO)

Počet
MěÚ - ZM a 

MA 21, OŠK
9 10 0 ↗

1.2. Budou 

podporořeny 

všestranné 

pohybové aktivity 

obyvatelstva

↑ ↔           
Počet dětských hřišť a zařízení pro 

fyzickou aktivitu obyvatel
Počet

MěÚ - OIN, 

Sportovní 

areály města 

Chrudim

58 (31 dětských a 27 

sportovních)

60 (33 dětských a 27 

sportovních)
0 ↗

 ↓ 
Sledování počtu nových 

onemocnění melanomu kůže v 

ORP Chrudim v daném roce u žen

Počet KHS

od r. 2003 trend vzestupný; 

ženy: 3,7/100 tis. žen (2011) - 

okresní data, k 28.12.2015 

nejsou novější data k 

dispozici

od r. 2003 trend 

vzestupný; ženy: 3,7/100 

tis. žen (2011) - okresní 

data, k 28.12.2015 

nejsou novější data k 

dispozici

↗ 0

Počet léčených alergiků v ORP 

Chrudim za daný rok
Počet Alergologie

za ČR trend vzestupný, ke dni 

28.12. 2015 jsou poslední 

dostupná data za ORP v 

přepočtu na 100 tis. obyv. 

8777,3 (rok 2012) - trend 

roste, zdroj dat: DPS 

ORP/březen 2014

za ČR trend vzestupný, ke 

dni 28.12. 2015 jsou 

poslední dostupná data za 

ORP v přepočtu na 100 

tis. obyv. 8777,3 (rok 

2012) - trend roste, zdroj 

dat: DPS ORP/březen 

2014

↗ 0

Počet léčených astmatiků v ORP 

Chrudim v daném roce
Počet Alergologie

V přepočtu na 10. tis.obyv. je 

situace v Pk příznivější než je 

průměr ČR. Trend v Pk je od 

roku 2010 mírně sestupný na 

rozdíl od ČR, kde je naopak 

trvale vzestupný.

V přepočtu na 10. 

tis.obyv. je situace v Pk 

příznivější než je průměr 

ČR. Trend v Pk je od roku 

2010 mírně sestupný na 

rozdíl od ČR, kde je 

naopak trvale vzestupný.

↘ 0

 ↓      

Monitoring 2015

od r. 2003 trend 

vzestupný; muži: 4,6/100 

tis. mužů (2011) - okresní 

data, k 28.12.2015 

nejsou novější data k 

dispozici

 ↓ ↔      

Monitoring 2014

od r. 2003 trend vzestupný; 

muži: 4,6/100 tis. mužů (2011) 

- okresní data, k 28.12.2015 

nejsou novější data k 

dispozici

Sledování počtu nových 

onemocnění melanomu kůže v 

ORP Chrudim v daném roce u 

mužů

Počet KHS

Indikátory ke Zdravotnímu plánu města Chrudim 

Zhodnocení 

vývoje 

(vzhledem 

k roku 2003)

Zhodnocení 

vývoje 

(vzhledem 

k roku 2014)

↗ 0

2.3. Bude 

posílena prevence 

alergií

2.1. Bude 

posílena prevence 

onkologických 

onemocnění

1.1. Bude 

podporováno 

zdravé chování ve 

výživě 



2.4. Bude 

posílena prevence 

diabetu
  ↓ ↔       

Počet léčených diabetiků v ORP 

Chrudim v daném roce

                                                       

Počet                   
KHS

trendy v případě mužů i žen 

jsou prudce rostoucí (od r. 

2003); muži: 7222,3/100 

tis.mužů (2013); ženy: 

8567,8/100 tis. žen (2013) - 

okresní data, v DPS data 

ORP, ani OKRES nejsou k 

dispozici, pouze za Pk a ČR. 

Zdroj použitých dat: 

DPS_prosinec_2014, k 

28.12.2015 nejsou novější 

data k dispozici

trendy v případě mužů i 

žen jsou prudce rostoucí 

(od r. 2003); muži: 

7222,3/100 tis.mužů 

(2013); ženy: 8567,8/100 

tis. žen (2013) - okresní 

data, v DPS data ORP, 

ani OKRES nejsou k 

dispozici, pouze za Pk a 

ČR. Zdroj použitých dat: 

DPS_prosinec_2014, k 

28.12.2015 nejsou 

novější data k dispozici

↗ 0

↔ Počet akcí CSSP CR Počet CSSP CR 1227
1023 (pokles souvisí se 

změnou zákona)
↔

↔ Nezaměstnaní dle věku - 50+ Počet ÚP 0 221 0
nehodnoceno - 

není trend

↔ Rekvalifikační programy - 50+ Počet ÚP 0 1 0
nehodnoceno - 

není trend

↔ Komunitní centrum pro seniory ANO  / NE MěÚ ANO ANO 0 ↔

↔ Bezbariérová MHD 

podíl výkonu 

MHD vybavené 

bezberiérovými 

BUS z celkového 

výkonu MHD za 

kalend.rok 

MěÚ 100% 100% 0 ↔

↑ Pečovatelská služba 
počet osob, jimž je 

péče poskytována 
CSSP CR 0 339 0 nehodnoceno - 

není trend

↔ Bydlení se službami

DPS s 

pečovatelskou 

službou, byty pro 

seniory

MěÚ 0 97 0 nehodnoceno - 

není trend

0 ↘

↑↔
Počet akcí zaměřených na snížení 

kuřáctví (jednorázové akce, 

projekty, kampaně)

Počet MěÚ 3 4 0 ↗

0

0 ↘

8 0 ↔

14

Počet realizovaných komunitních 

programů v daném roce (Zdravé 

školy, Bezpečné komunity, Zdravý 

podnik)

↓

Počet

446

8MěÚ

16

547

↑ ↔ 

MěÚ - OSV

Počet

Počet

Počet nekuřáckých provozoven↑ MěÚ

6.2. Bude 

realizován 

program prevence 

kriminality

6.1. Bude 

usilováno o 

snížení kuřáctví u 

všech věkových 

skupin

Celkový nápad trestných činů v 

Chrudimi

4.1. Budou 

zajišťovány 

podmínky pro 

kvalitní a aktivní 

život seniorů



↑ Počet preventivních aktivit HIV a 

AIDS/počet účastníků
Počet

MěÚ - ACET, 

SZŠ Chrudim
4/1053 ACET; 0/0 SZŠ 6/1025 ACET; 7/242 SZŠ 0 ↗

↑
Počet vyšetření na HIV na vlastní 

žádost
Počet KHS 43 58 0 ↗

↑       usilovat o vzrůstající tendenci    

↓       usilovat o klesající tendenci

↔      udržet stávající hodnotu

8.1.1. Budou 

podporovány 

aktivity zaměřené 

na prevenci 

infekčních 

onemocnění


