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„Malé weby podpory zdraví SZÚ“

• www.kratke-intervence.info

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

• www.zopik.info

• www.zdravekoule.cz

• www.mene-solit.cz

• www.zdravaskolnijidelnacz

http://www.kratke-intervence.info/
http://parkyvpohybu.wixsite.com/vyzva/vyzva-pro-vsechny
http://www.zopik.info/
http://www.zdravekoule.cz/
http://www.mene-solit.cz/
http://www.zdravaskolnijidelnacz/


www.kratke-intervence.info
Krátké intervence – motivační technika
Cílová skupina 1: sestry „training of trainers“pacienti 11 ZZ (hlavně nemocnice)

Cílová skupina 2: pacienti, 10 653 pacientů

2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Podpořeno z PPZ MZ ČR

Rizikové faktory životního stylu: alkohol, tabák, nedostatek pohybu, 
nesprávná výživa, nízká proočkovanost, rizikové sexuální chování

http://www.kratke-intervence.info/


V roce 2017 poprvé 
proškolení 
pedagogové ZŠ



http://parkyvpohybu.wixsite.com/vyzva/vyzva-pro-
vsechny
Pohybová aktivita nejen pro seniory

2016, 2017 – Praha, Olomouc, 
Jihlava, Plzeň (květen 2017), 
podpořeno MZ ČR

Zdarma cvičení s lektory, distribuce 
zdravotně výchovných materiálů

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


www.zopik.info
Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého –
informativní část (pouze elektronicky, nahradila do roku 2012 tištěnou verzi)

o Očkování
o Vývoj dítěte, růstové grafy                                           
o rizikové faktory životního stylu, závislosti
o Kojení, dentice, 
o Preventivní prohlídky

http://www.zopik.info/


„www.zdravekoule.cz“
program a web

• Cílová skupina - žáci SŠ, 16 + 

• Velikost skupiny - určeno pro 30 žáků

• Cíl programu - motivace k pravidelnému samovyšetřování varlat, prsu, naučení 
samovyšetření a zkouška na modelech, onkologická primární prevence – tabák, 
alkohol, pohyb

• Popis programu – 3 stanoviště, (1. st. samovyš. varlat, 2. st. samovyš. prsu, 3. st. 
bumperbally)

• Tisk: záložky na samovyšetření, realizace ve školách, záložky do klubů



mobilní aplikace Ruce na prsa

www.rucenaprsa.cz

mobilní aplikace Hlídač koulí

www.hlidackouli.cz

http://www.rucenaprsa.cz/
http://www.hlidackouli.cz/




www.zdravaskolnijidelna.cz
Zdravá školní jídelna
Rady, recepty a průvodce zdravou výživou.. 
Inspirujte se nejlepšími recepty, konzultujte s nutričními experty a                                              
dostanete prestižní certifikát                                                            
„Zdravá školní jídelna“                                                                                     

2015, 2016, 2017 podpořeno PPZ MZ 
ČR 



Web nejen o zdravém solení

https://youtu.be/51GI3HFzWcA

http://www.szu.cz/publikace/s
alt-awareness-week-2016

http://mene-solit.cz/

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


Karty krátkých intervencí – distribuce také 
jako samostatné letáky



Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách 
– snižování zdravotní nerovnosti

- Projekt je realizován z dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví

- Projekt je v souladu s aktivitami Zdraví 2020 – snižování nerovností v oblasti zdraví

- Realizuje SZÚ a jeho regionální pracoviště (Praha, Stč. kraj, Brno, Jihlava, Karviná) od roku 2015

- Jedná se o preventivní programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, prevenci 
infekčních nemocí, prevenci kouření a závislostí, prevenci sexuálně přenosných nemocí, prevenci 
úrazů a prevenci zubního kazu

- Prostřednictvím dětí jsou zásady zdravého životního stylu předávány dospělým

- Témata intervence – výživa, kouření, pohybová aktivita, alkohol, nelegální drogy a návykové látky, 
HIV/AIDS, sexuální výchova, plánované rodičovství, hygiena, zdravé bydlení  

- Příklady realizovaných programů – Cigaretka Retka, Jak se nestát závislákem, Výživa a zdravý 
životní styl,  Jablíčko, Hrou proti AIDS, Prevence úrazů, Prevence infekčních nemocí, Chronická 
neinfekční onemocnění (diabetes, srdečně cévní onemocnění, duševní onemocnění aj)


