
 

 

Státní zdravotní ústav 
 

Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze  

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP  

3. LF UK v Praze 

Vás srdečně zve na 
 

konferenci 

Efektivní strategie podpory zdraví VI. 
 
 

Téma pro rok 2018: Efektivní podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách 
 

Konference se koná 21. 6. 2018 od 9.00 do 15.00 hod. ve velké posluchárně budovy č. 11  

Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 
 

 
Účast na konferenci je bezplatná a je hodnocena kredity - lékaři od ČLK. 

 
 
 

Přihlášky zasílejte na e-mail sevcikova@szu.cz, tel.: 267 082 972 nebo www.szu.cz/vzdelavani 

nejpozději do 19. 6. 2018. Kapacita posluchárny je omezena. Občerstvení je zajištěno. 
 

 

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. 
 

 
 

Poskytnutím Vašich osobních údajů k vydání certifikátu o účasti na akci pořádané Státním zdravotním ústavem Praha, která 

je součástí systému celoživotního vzdělávání, dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Tento souhlas platí po dobu nezbytné archivace podkladů k vydání certifikátu. 
 

 
 

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



 

 
 
 
 
 

 

Státní zdravotní ústav 
 

Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze  

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP  
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Efektivní strategie podpory zdraví VI. 
 

Téma pro rok 2018: Efektivní podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách 
 

Termín a místo konání: 21. 6. 2018 
 

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

 
 
 

PROGRAM 
 

 

9:00  - 10:00 REGISTRACE 
 

10:00 - 10:05 

 
10:05 - 10:15 

 

Zahájení konference 

 
Úvodní slovo 
MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, 
Státní zdravotní ústav, Praha 

 
10:15 - 10:30 Představení projektu SZÚ „ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou 

a sociálním vyloučením “ 
MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 

 

10:30 - 10:50  „Veřejnozdravotní  intervence  se  zaměřením  na  alkohol  -  možnosti  práce  v sociálně 

vyloučených lokalitách“ 
PhDr. Miroslav Barták, Klinika adiktologie 1. LF VFN UK Praha 

 
10:50 - 11:05 Konkrétní realizace projektu „ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou 

a sociálním vyloučením “ – nabídka spolupráce na období 2018 - 2022 
MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 



 

 
 

11:05 - 11:20 Hravě o prevenci v Ústeckém kraji, příklad dobré praxe 
Mgr. Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory zdraví, Zdravotní ústav, Ústí nad Labem 

 
11:20 - 11:40 Podpora zdravého životního stylu ve Slovenské republice 

doc. PhDr. Robert Ochaba,  Ph.D., MPH, hlavní  odborník pro výchovu ke zdraví,  Úrad 

verejného zdravotníctva, Bratislava 

 
11:40 -12:00 Spolupráce 3. LF UK a SZÚ 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., proděkan pro akademické tradice a etiku, 3. LF UK 
 

 
12:00 - 12:20 Spolupráce s rodiči dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách 

MUDr. Jana Tomčalová, regionální zástupce OSPDL ČLS JEP Zpč. region, Odborná 

společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 

 
12:20 - 13:00 DISKUSE, PŘESTÁVKA NA OBĚD 

 

 
 

13:00 - 13:20 Mediátor podpory zdraví, nový kurz pro zdravotně kulturní mediaci v terénu 

Mgr. Daniela Mosad Pěničková, Ph.D., Centrum podpory veřejného zdraví, Státní 
zdravotní ústav, Praha 

 
13:20 -13:40 

 

 
 

13:40 -14:00 

Preventivní programy pro děti ze sociálně znevýhodněných lokalit, příklad dobré praxe 
Bc. Eva Uličná, Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha 

 
Zkušenosti s projektem krátkých intervencí ve VŠZ, Praha 5 
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D., vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví, 
Vysoká škola zdravotnická, Praha 5 

 
14:00- 14:20 Praktické zkušenosti s podporou zdraví v sociálně vyloučených lokalitách 

Ing. Pavla Fáberová, předsedkyně o. s. Blízký soused, manažerka volnočasových aktivit, 
Plzeň 

 
14:20-15:00 DISKUZE, ZÁVĚR 


