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Primární prevence a podpora zdraví
Strategie, koncepce, intervence, zvyšující zdravotní gramotnost -
rozhodování ve prospěch zdraví
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Vývoj celkových nákladů na
zdravotní péči. 

ČR, mld.Kč. Volně podle ČSÚ.

Zdroj: ČSÚZ Výsledky 

zdravotnických účtů.

Přímé náklady na zdravotní péči
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Nepřímé náklady na nemoci zahrnují:

• 1.  Ztráty produktivity způsobené absencemi v práci.  Patří sem 
ztráty na produktivitě v důsledku uznané pracovní neschopnosti a 
sick-days, v důsledku návštěv u lékaře a absencí způsobených 
invaliditou.  111 mld. Kč – 2,65 % HDP (OSHA).

• 2. Ztráty produktivity způsobené prezentismem. Jde o situace, kdy 
pracovník je přítomen v práci, kterou ale nevykonává, nebo vykonává 
nedostatečně kvůli zamlčenému špatnému zdraví. Např. chronické 
choroby pohybového aparátu mohou znamenat ztrátu produktivity až 
50 %. V USA  je zjištěno, že ztráty produktivity z prezentismu jsou 
vyšší než z absentismu.  150 mld. Kč ?

• 3. Náklady spojené s invaliditou a předčasným odchodem do 
důchodu.  45 mld. Kč.

• 4. Pracovní kompenzace (dávky v nemoci). 22 mld. Kč.

• 5. Náklady spojené se změnou zaměstnání kvůli nemoci (např. 
náklady na rekvalifikace).



Odhad nepřímých nákladů na nemoci

• 1. Nepřímé náklady jako 2,5 
násobek přímých nákladů.

• 2. Nepřímé náklady jako ztráty HDP v 
důsledku nemocí a předčasných 
úmrtí.

685 mld. 

Kč

735 mld. 

Kč



Programy
o Školy: žáci, učitelé, školní jídelny

o Rodiče, veřejnost, zdravotničtí 
porfesionálové, tvůrci politik

Národní koordinační 
centrála škol 

podporujících zdraví

Zdravotní  a očkovací 
průkaz 
Sociální marketing
o Letáky, plakáty, hry, spoty… 

Připomínkování zákonů
Projekty (WHO,MZ, EU)
„Dny zdraví“

Analýzy zdravotního 
stavu populace
o Východisko pro zdravotní plán 

města/kraje

Výzkum
o Epidemiologické a prevalenční 

studie rizikových faktorů životního 
stylu 



Centrum podpory veřejného zdraví

Užívání tabáku 
a alkoholu

Prevence 
obezity                                        

Úrazy
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Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého

o Očkování

o Vývoj dítěte, růstové grafy

o Kojení, dentice, rizikové faktory

o Preventivní prohlídky

www.zopik.info

http://www.zopik.info/


Koordinační a monitorovací centrum pro užívání tabáku a 
alkoholu
Trendy v konzumaci alkoholu/osobu (100% alkohol)

Registrovaná spotřeba dle WHO 

16,61l/obyvatele/rok



1986 program vytvořen a zahájen ve Skotsku
1986 programm was created and launched in Scotland

1989 přijat WHO pro Evropu, nyní 35 000 škol v Evropě
1989 adopted by WHO Euro, now 35 000 schools in Europe

1992 přijat MŠMT ČR
1992 adopted by Czech Ministery of Education

2014 v síti ŠPZ 300 českých MŠ, ZŠ a SŠ  
2014 - 300 czech schools are members of national net SHE

. 

Národní koordinační centrála škol podporujících zdraví (ŠPZ) 
Mezinárodní program zaměřený na výchovu a vzdělávání pro zdraví a podporovaný WHO



Projekty 
a 

intervence 



Pohybová aktivita pro seniory
Physical Activity Classes For Seniors

http://parkyvpohybu.wixsite.com/v

yzva/vyzva-pro-vsechny

http://parkyvpohybu.wixsite.com/vyzva/vyzva-pro-vsechny


Krátké intervence sestry- pacienti
11 nemocnic  10 653 pacientů

Implementation of 
2013,14,15,16 source NIPH, 
targeted founds MH, 
National Health Programme





Podpora zdraví pro lidi se sluchovým postižením 

This project number 10574 was funded by National Program of Health, Ministry of Health 2015. 



Programs For Disadvanteged Groups and Socially Excluded Localities

From March to 

June 2015 there

were interviewed 

273 children 

across the country. 

The program 

continues.

This project number 10574 was funded by National Program of Health, Ministry of Health 2015. 

Programy pro děti ze sociálně vyloučených lokalit 
„JABLÍČKO“(APPLE) - LOĽI PHABAJORI



Hrou proti AIDS                                                             „Game Against AIDS“ 
interaktivní hra pro náctileté – soutěž                                 interactive game for teens - competition
informace o pohlavně přenosných chorobách                                      informs about sexual diseases
(přenos, prevence, ochrana)                             (transmission, prevention, protection, contraception)

7 000 

žáků/rok



Cigareto, s Tebou si nezačnu     
interaktivní hudební maňáskové představení pro MŠ



Zdravý zoubek   pohádka pro předškolní děti                                                

https://youtu.be/fUYZifPZueA

https://youtu.be/fUYZifPZueA


Zdravá školní jídelna                  Healthy School Canteen
Rady, recepty a průvodce zdravou výživou.          Advice, recipes and guides for healthy nutrition. 
Inspirujte se nejlepšími recepty,                                                             Inspire with the best eateries, 
konzultujte s nutričními experty a consult with nutrition experts and 
dostanete prestižní certifikát receive the prestigious certificate 
„Zdravá školní jídelna“                                                                                      „Healthy school canteen“

www.zdravaskolnijidelna.cz

This project number 10574 was funded by National
Program of Health, Ministry of Health 2015. 



Desková stolní hra „Dobrodružná výprava“ 10+
A board game for kids 10+

Before journey

During journey

After journey



Tobacco Free Country



http://www.szu.cz/21-zari-mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby

http://www.szu.cz/21-zari-mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby




Evropský imunizační týden 2016
European Imunization Week 2016

• http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/eiw2016/EIWv
2016_letak.pdf

• http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/eiw2016/EIWv
2016_plakat.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/eiw2016/EIWv2016_letak.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/aktuality/eiw2016/EIWv2016_plakat.pdf


Soutěž o nejošklivějšího mikroba
Keep Your Hands Clean

https://youtu.be/Dlz-9LD_NaI

https://youtu.be/Dlz-9LD_NaI


Výzva solme s rozumem

https://youtu.be/51GI3HFzWcA

http://www.szu.cz/publikace/

salt-awareness-week-2016

http://mene-solit.cz/

https://youtu.be/51GI3HFzWcA
http://www.szu.cz/publikace/salt-awareness-week-2016
http://mene-solit.cz/


www.mene-solit.cz



http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/sul/letak3_bufet.pdf

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/sul/letak3_bufet.pdf


Miluj své SRDCE

SZÚ, IKEM, MHMP                



Štěstí + bezpečí = domov





Světový den diabetu 14.11. 2016



Světový den diabetu 14.11. 2016





Šťastnou cestu za zdravím……….     

http://www.szu.cz/publikace/zdravotne-vychovne-materialy

marie.nejedla@szu.cz


