KHS a podpora zdraví
Činnost krajských hygienických stanic v oblasti podpory zdraví je legislativně zakotvena v zákoně č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde je podpora veřejného
zdraví definována jako souhrn činností pomáhajících fyzickým osobám zachovat a zlepšovat své
zdraví a zvyšovat kontrolu nad faktory ovlivňujícími zdraví. Zahrnuje činnosti k zajištění
sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného
zdraví, zdravotního stavu a zdravého životního stylu.
Krajské hygienické stanice mají za úkol spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při
tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci
opatření vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu,
zajišťovat vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory
veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik a dále zajišťovat hodnocení zdravotního
stavu obyvatelstva příslušného regionu (minimálně jednou za 5 let) z hlediska všech aspektů
ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navržení priorit k řešení problémů a zlepšení zdravotního
stavu obyvatelstva příslušného regionu.
Činnost v oblasti podpory veřejného zdraví a zdravotní politiky je současně vymezena usneseními
vlády České republiky ke strategickým dokumentům v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.
Klíčovým strategickým dokumentem, který byl v r. 2014 podpořen vládou ČR i Parlamentem ČR je
dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“, který
vychází z programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví 2020“. Národní strategie je zaměřena
především na stabilizaci systému prevence nemocí, ochranu a podporu zdraví a nastartování účinných
a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS Zlín) spolupracuje
v oblasti podpory zdraví se správními úřady a orgány samosprávy i s dalšími subjekty, například se
zástupci škol a školských zařízení, se zdravotnickými zařízeními i s neziskovými organizacemi.
Konkrétní činnost má charakter edukační, poskytování odborných stanovisek ke zdravotně
preventivním aktivitám, činnost koordinační a iniciační. Důležitá je mimo jiné i spolupráce při šíření
a realizaci kampaní, projektů a aktivit podporujících zdraví obyvatelstva, realizovaných Ministerstvem
zdravotnictví ČR a Státním zdravotním ústavem. KHS Zlín zpracovává také odborné posudky
k projektům dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví, Národní
program řešení problematiky HIV/AIDS a projekty v oblasti protidrogové problematiky.
Na přelomu r. 2016 a r. 2017 KHS Zlín zpracovala a vydala první souhrnnou publikaci Zpráva
o zdraví obyvatel Zlínského kraje, která podává ucelený přehled o zdravotním stavu obyvatelstva
Zlínského kraje. Jedná se o analýzu a hodnocení zdravotního stavu obyvatel regionu z hlediska všech
aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatel. Součástí této publikace, která je určena pro odbornou i
laickou veřejnost a je vhodným podkladem pro pracovníky státní správy a samosprávy při tvorbě
regionální zdravotní politiky a při realizaci opatření, vedoucích k podpoře zdraví a ke zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva našeho regionu, jsou i návrhy konkrétních priorit k řešení problémů
a zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje.
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