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5 Zdraví
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
S T R U Č N Ý P O P I S D O S AVA D N Í H O V Ý V O J E A A K T U Á L N Í H O S TAV U

I N D I K Á TO RY J a k ý m i d a t y j s o u
tvrzení podložena

Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

S E B E H O D N O C E N Í M U N I C I PA L I T Y

Sebehodnocení

+2 ?

V oblasti integrace zdravotních
hledisek do strategického
plánování a rozhodování v MČ
Praha 21 došlo k pozitivnímu
vývoji a zlepšení. Vznikl nový
strategický dokument Plán rozvoje
městského zdraví
http://www.praha21.cz/aktuality/
5970-plan-rozvoje-mestskehozdravi-v-mc-praha-21 , který
navazuje na Strategický plán
rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022
http://www.praha21.cz/informace
/strategicky-plan-mc .
MČ Praha 21 bude realizovat
projekty, které spadají pod
jednotlivá opatření nebo s nimi
souvisí (akční plány). Ve svých
dotačních programech podporuje
spolky a jejich aktivity, které jsou
v souladu s realizačními návrhy ve
strategických dokumentech.
http://www.praha21.cz/temata/sp
olkova-cinnost
MČ Praha 21 ze svého rozpočtu
spolufinancuje projekty zaměřené
na prevenci, spolupracuje se
spolky,svými příspěvkovými
organizacemi a dalšími
organizacemi např. hygienickou
stanicí hl.m. Prahy
http://hygpraha.cz/ . V MČ
Praha 21 pracují jako poradní
orgány rady MČ Komise sociální
politiky a zdravotnictví, Komise
zdravé městské části a MA21,
Komise životního prostředí,
dopravy,udržitélného rozvoje,
které se ve své činnosti zabývají
ochranou životního prostředí a
zdravého žití v MČ Praha 21.
http://www.praha21.cz/samospra
va/komise-rady
Pro MČ Praha 21 je hlavní
prioritou ochrana životního
prostředí (klánovického lesa),
budování cyklostezek, bezpečných
přechodů a pěších cest, řešení
dopravní situace - zákaz vjezdu
kamionů a dalších činností, které
souvisí se zdravým životním
prostředím a ochranou zdraví
(programové prohlášení
RMČhttp://http://www.praha21.cz
/informace/rada-mestske-castipraha-21
MČ má zpracovaný Plán rozvoje
městského zdraví v MČ Praha 21,
Strategický plán rozvoje MČ Praha
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21 do roku 2022, vlastní dotační
program (500 000,-Kč)
v rozpočtu MČ na zdravotnické
programy 50 000,- Kč.
Využívá prostředků z odvodu z
výherních hracích přístrojů a
jiných TZ na oblast sociální a
zdravotní, sport a školství.
MČ podporuje aktivity spojené se
zdravým životním stylem,
spolupracuje se spolky, školskými
zařízeními, dalšími organizacemi a
lékaři zejména v oblasti
prevence.

S T R U Č N Ý P O P I S D O S AVA D N Í H O V Ý V O J E A A K T U Á L N Í H O S TAV U

I N D I K Á TO RY J a k ý m i d a t y j s o u
tvrzení podložena

S E B E H O D N O C E N Í M U N I C I PA L I T Y

5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve
městě?
Oblast zdravotnictví (E.1) je obsažena v dokumentu Strategický plán
rozvoje MČ Praha 21, která obsahuje seznam opatření podporující
kvalitu života v MČ Praha 21 a minimalizování negativních vlivů na
zdraví občanů (dostupný na http://www.praha21.cz ) V roce 2016
získala MČ Praha 21 finanční prostředky z MHMP na zpracování
studie Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21. Součástí
tohoto dokumentu je analýza současného stavu, jaké odbornosti a v
jaké dostupnosti jsou zdravotnické služby aktuálně k dispozici, jaká
je představa naplnění těchto služeb z pohledu městské části a
konkrétní opatření, které může MČPraha 21 realizovat zejména v
oblasti prevence, bezpečnosti a ochrany životního prostředí jakožto
faktorů, které se zdravím souvisí. Při všech investičních akcích by
měly být zohledněny požadavky na bezbariérovost.

5.1.A Plánování zdravotních a
souvisejících služeb v souvislosti s
problémy v obci
Plánování je v souladu s
opatřením Strategického plánu
rozvoje MČ E.1.1.1.E.1.1.12,realizačními návrhy
Plánu rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21a prioritními
potřebami občanů z veřejného
fora
bez jednotky

5.1.C Kompetence města
(personální odbornost) pro
podporu zdraví obyvatel

Sebehodnocení

+2 ?

V oblasti integrace zdravotních
hledisek do strategického
plánování a rozhodování v MČ
došlo k pozitivnímu vývoji a
zlepšení. V rámci dokumentu Plán
rozvoje městského zdraví v MČ
Praha 21 vytvořena SWOT
analýza(silné, slabé stránky,
hrozby a příležitosti v oblasti
zdraví v MČ Praha 21), proběhlo
dotazníkové šetření na téma
chybějících zdravotních služeb.
Plánování a realizace je v souladu
s opatřeními ve strategických
dokumentech a prioritami
vzešlých z veřejného fora

V MČ Praha 21 působí jako
poradní orgán rady Komise
sociální politiky a zdravotnictví
a Komise zdravé městské části
a MA 21, ve kterých působí
odborníci ze zdravotnictví,
sociální oblasti, životního
prostředí atd.
bez jednotky

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Pro MČ Praha 21 je velmi důležitá ochrana životního prostředí,
která se zdravým životím stylem a ochranou zdraví v MČ Praha 21
souvisí - obsaženo v Programovém prohlášení RMČ Praha 21 na
období 2016-2018.http://http://www.praha21.cz/informace/radamestske-casti-praha-21
Hlavní priority:
- trvalá a systematická ochrana Klánovického lesa
- vytvoření studie a následná realizace pěšího propojení s okolními
MČ a obcemi, vybudování cyklostezek
- zákaz vjezdu nákladních automobilů
- rekonstrukce zdravotního střediska
- udržení a rozvíjení terénního programu pro sociálně rizikové
skupiny
- podpora zachování provozu Školního psychologického
poradenského centra
- rozvíjení a realizace projektu Bezpečná cesta do školy
Podoblast zdraví je obsažena ve Strategicjkém plánu rozvoje MČ.
http://www.praha21.cz/informace/strategicky-plan-mc
Tento dokument obsahuje opatření, která je nutná/možná
realizovat.
MČ zpracovala dokument Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha
21
http://www.praha21.cz/aktuality/5970-plan-rozvoje-mestskehozdravi-v-mc-praha-21
Součástí tohoto dokumentu je analýza a seznam opatření, jak může
MČ podpořit dobrou kvalitu života občanů a minimalizovat negativní
vlivy na jejich zdraví, a jak tuto podporu může zakomponovat do
ostatních strategických dokumentů.
MČ pořádá kampaně Dny Zdraví, Den Země, Den mobility,Bezpečná
cesta do školy, Zdravá škola. Podporuje projekty zaměřených na
populaci seniorů, podporuje pohybové aktivity (viz dotace MČ Praha
21http://http://www.praha21.cz/aktuality/5961-rada-mc-praha-21schvalila-programove-dotace-pro-rok-2017)

5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve
strategiích města a jako kritérium
při hodnocení projektů
Strategické dokumenty:
Strategický plán rozvoje MČ
Plán rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21 Programové
prohlášení RMČ na období
2016-2018 Hlavní priority
např.: -trvalá a systematická
ochrana Klánovického lesa vytvoření studie a následná
realizace pěšího propojení s
okolními MČ a obcemi,
vybudování cyklostezek -zákaz
vjezdu nákladních automobilů rekonstrukce zdravotního
střediska udržení a rozvíjení
terénního programu pro
sociálně rizikové skupiny podpora zachování provozu
Školního psychologického
poradenského centra -rozvíjení
a realizace projektu Bezpečná
cesta do školy
bez jednotky

Sebehodnocení

+1 ?

MČ podporuje aktivity, které
souvisí se zdravým životním
stylem, ochranou životního
prostředí a tím i zlepšením kvality
života obyvatel např.
Týden zdraví
Den bezpečnosti a Den Země
Bezpečná cesta do školy
Den bez aut
Preventivní programy pro žáky ZŠ
za spoluúčasti MČ- Prevence
kouření, Den zdraví ve škole
projekt klimatická snídaně
v dotačních programech MČ
podporuje projekty spolků a
organizací, které se zdravím a
zdravým životním stylem souvisí
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5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
MČ Praha 21 má zpracován "Plán rozvoje městského zdraví v MČ
Praha 21", který navazuje na Strategický plán rozvoje MČ Praha 21
do roku 2022.
http://www.praha21.cz/aktuality/5970-plan-rozvoje-mestskehozdravi-v-mc-praha-21
http://www.praha21.cz/informace/strategicky-plan-mc

5.1.A Plánování zdravotních a
souvisejících služeb v souvislosti s
problémy v obci
Plánování je v souladu s
opatřením Strategického plánu
rozvoje MČ E.1.1.1.E.1.1.12,realizačními návrhy
Plánu rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21a prioritními
potřebami občanů z veřejného
fora

Sebehodnocení

+2 ?

MČ podporuje aktivity, které
souvisí se zdravým životním
stylem, ochranou životního
prostředí a tím i zlepšením kvality
života obyvatel. Zohledňuje ty
aktivity a projekty, které souvisí s
navrženými opatření v souladu s
Plánem rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21

bez jednotky

5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve
strategiích města a jako kritérium
při hodnocení projektů
Strategické dokumenty:
Strategický plán rozvoje MČ
Plán rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21 Programové
prohlášení RMČ na období
2016-2018 Hlavní priority
např.: -trvalá a systematická
ochrana Klánovického lesa vytvoření studie a následná
realizace pěšího propojení s
okolními MČ a obcemi,
vybudování cyklostezek -zákaz
vjezdu nákladních automobilů rekonstrukce zdravotního
střediska udržení a rozvíjení
terénního programu pro
sociálně rizikové skupiny podpora zachování provozu
Školního psychologického
poradenského centra -rozvíjení
a realizace projektu Bezpečná
cesta do školy
bez jednotky

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
MČ Praha 21 nemá doposud vlastní dotační program na podporu
aktivit Zdraví 21/Zdraví 2020. Nicméně dokument "Plán rozvoje
městského zdraví v MČ Praha 21" obsahuje systém opatření,
kterými by se tento plán měl naplnit, a to dle priorit, které jsou
zařazeny do akčních plánů zároveň v souladu s rozpočtem MČ.
MČ ve vyhlášených dotačních titulech MČ Praha 21 každoročně
podporuje projekty zaměřených na populaci seniorů, podporuje
pohybové aktivity (viz dotace MČ Praha 21
http://www.praha21.cz/aktuality/5961-rada-mc-praha-21-schvalilaprogramove-dotace-pro-rok-2017)
MČ Praha 21 vybrané aktivity na podporu zdraví spolufinancuje z
rozpočtu MČ (Den bezpečnosti a den země, Týden zdraví, akce pro
seniory)
MČ má v rozpočtu 50 000,- Kč na preventivní programy pro své
příspěvkové organizace (MŠ, ZŠ)

5.1.A Plánování zdravotních a
souvisejících služeb v souvislosti s
problémy v obci
Plánování je v souladu s
opatřením Strategického plánu
rozvoje MČ E.1.1.1.E.1.1.12,realizačními návrhy
Plánu rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21a prioritními
potřebami občanů z veřejného
fora
bez jednotky

Sebehodnocení

+1 ?

V rozpočtu MČ je zahrnut dotační
program 500 000,- Kč
zdravotnické programy 50 000,-Kč
agenda MA21 s rozpočtem na
zdraví cca 70 000,-Kč
MČ v roce 2016 využila na
podporu aktivního travení času a
sportu prostředky z odvodu
výherních hracích přístrojů a
jiných TZ cca ve výši 490 000,Kč.
MČ připravuje rozpočet MČ v
souladu s prioritami jednotlivých
opatření Strategického plánu
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5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve
strategiích města a jako kritérium
při hodnocení projektů
Strategické dokumenty:
Strategický plán rozvoje MČ
Plán rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21 Programové
prohlášení RMČ na období
2016-2018 Hlavní priority
např.: -trvalá a systematická
ochrana Klánovického lesa vytvoření studie a následná
realizace pěšího propojení s
okolními MČ a obcemi,
vybudování cyklostezek -zákaz
vjezdu nákladních automobilů rekonstrukce zdravotního
střediska udržení a rozvíjení
terénního programu pro
sociálně rizikové skupiny podpora zachování provozu
Školního psychologického
poradenského centra -rozvíjení
a realizace projektu Bezpečná
cesta do školy
bez jednotky

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
MČ Praha 21 doposud cíle Zdraví 21 ani nevyhodnocuje, nestanovila
si jejich měření, ale priority rozvoje MČ jsou v souladu s prioritami
NS Zrdaví 2020. Aktuálně je zpracován strategický dokument Plán
rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21, který obsahuje opatření
na podporu zdraví a pravidla, kterými se řídí a snaží realizovat.
Pro MČ Praha 21 je hlavní prioritou ochrana životního prostředí
(klánovického lesa), budování cyklostezek, bezpečných přechodů a
pěších cest, řešení dopravní situace -zákaz vjezdu kamionů a dalších
činností, které souvisí se zdravým životním prostředím a ochranou
zdraví (programové prohlášení RMČ
http://www.praha21.cz/informace/rada-mestske-casti-praha-21
MČ pořádá kampaně Dny Zdraví, Den Země, Den mobility,Bezpečná
cesta do školy, Zdravá škola. Podporuje projekty zaměřených na
populaci seniorů, podporuje pohybové aktivity (viz dotace MČ Praha
21http://http://www.praha21.cz/aktuality/5961-rada-mc-praha-21schvalila-programove-dotace-pro-rok-2017)

5.1.A Plánování zdravotních a
souvisejících služeb v souvislosti s
problémy v obci
Plánování je v souladu s
opatřením Strategického plánu
rozvoje MČ E.1.1.1.E.1.1.12,realizačními návrhy
Plánu rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21a prioritními
potřebami občanů z veřejného
fora
bez jednotky

Sebehodnocení

+1 ?

Ve strategických dokumentech MČ
jsou opatření zaměřené na řešení
dominantních problémů v oblasti
zdraví stejně jako národní
strategie Zdraví 2020 .
Některá opatření, zejména
preventivní programy, přednášky,
podpora seniorské spolkové
činnosti, sportu, využití tělocvičen
veřejností, rozšiřování hřišť,
budování cyklostezky, pěších zón,
ochrana lesa jsou realizována.

5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve
strategiích města a jako kritérium
při hodnocení projektů
Strategické dokumenty:
Strategický plán rozvoje MČ
Plán rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21 Programové
prohlášení RMČ na období
2016-2018 Hlavní priority
např.: -trvalá a systematická
ochrana Klánovického lesa vytvoření studie a následná
realizace pěšího propojení s
okolními MČ a obcemi,
vybudování cyklostezek -zákaz
vjezdu nákladních automobilů rekonstrukce zdravotního
střediska udržení a rozvíjení
terénního programu pro
sociálně rizikové skupiny podpora zachování provozu
Školního psychologického
poradenského centra -rozvíjení
a realizace projektu Bezpečná
cesta do školy
bez jednotky

5.1.C Kompetence města
(personální odbornost) pro
podporu zdraví obyvatel
V MČ Praha 21 působí jako
poradní orgán rady Komise
sociální politiky a zdravotnictví
a Komise zdravé městské části
a MA 21, ve kterých působí
odborníci ze zdravotnictví,
sociální oblasti, životního
prostředí atd.
bez jednotky
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5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
S T R U Č N Ý P O P I S D O S AVA D N Í H O V Ý V O J E A A K T U Á L N Í H O S TAV U

I N D I K Á TO RY J a k ý m i d a t y j s o u
tvrzení podložena

S E B E H O D N O C E N Í M U N I C I PA L I T Y

Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Sebehodnocení

+1 ?

MČ pořádá kampaně Dny Zdraví,
Den Země, Den mobility,Bezpečná
cesta do školy, Zdravá škola.
Podporuje projekty zaměřených na
populaci seniorů, podporuje
pohybové aktivity (viz dotace MČ
Praha 21
http://www.praha21.cz/aktuality/
5961-rada-mc-praha-21-schvalilaprogramove-dotace-pro-rok2017) MČ má zpracovaný Plán
rozvoje městského zdraví v MČ
Praha 21, Strategický plán rozvoje
MČ Praha 21 do roku 2022, vlastní
dotační program (500 000,-Kč)
v rozpočtu MČ na zdravotnické
programy 50 000,- Kč.
Využívá prostředků z odvodu z
výherních hracích přístrojů a
jiných TZ na oblast sociální a
zdravotní, sport a školství.

S T R U Č N Ý P O P I S D O S AVA D N Í H O V Ý V O J E A A K T U Á L N Í H O S TAV U

I N D I K Á TO RY J a k ý m i d a t y j s o u
tvrzení podložena

S E B E H O D N O C E N Í M U N I C I PA L I T Y

5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví,
se samosprávou?
Spolupráce je dobrá a snažíme se ji i nadále rozšiřovat.MČ Praha 21
realizuje kampaň Týden zdraví, které se zapojují organizace,
spolky, jednotlivci, kteří svou činností tento program naplňují.
Jmenovitě např. STOB, několik lékařů působících na území MČ,
student VOŠ zdravotnické, dům dětí a mládeže DŮM-UM, ZŠ, úřad
městské části, pečovatelská služba. Současně spolupracujeme s:
hygienickou stanicí hl.m.Prahy http://hygpraha.cz/
školy spolupacují s Pražským centrem primární prevence
http://www.prevence-praha.cz/ , Českou koalicí proti tabáku
http://www.ckpt.cz/prevence/
Elio http://elio.cz/
Svaz postižených civilizačními chorobami
Asociace dobrovolných záchranářů ČR http://www.adzcr.eu/

5.2.E Podpora NNO a dalších
organizací zabývajících se zdravím
v dotačním programu MČ

Bez

jednotky (event. počet akcí apod.)

5.2.F Spolupráce s podnikatelskou
sférou v oblasti zdraví
"restaurace Na hřišti pekařství
Kollinger El Bio-zdravá výživa
Welnes centrum Blatov, lékárna
Rohožník"
Bez jednotky (event. počet akcí
apod.)

Sebehodnocení

+1 ?

Akce, která MČ pořádá mají stále
větší ohlas, přichází více
účastníků, je bohatší program.
Rozšířili jsme spolupráci s
Hygienickou stanicí hl.m.Prahy v
rámci preventivních programů, na
přípravě se podílí příspěvkové
organizace- ZŠ, MS, úřad městské
části, spolky, zájmová sdružení,
NNO, podnikatelé. Úspěšné akce
jsou zařazeny v akčních plánech a
finanční prostředky v rozpočtu
MČ.

MČ Praha 21 pravidelně připravuje
osvětové akce zaměřené na
zdraví. Nedílnou součástí v oblasti
zdraví jsou i realizované dílčí
projekty zaměřené na podporu
zdraví – měření krevního tlaku,
denzinometrie, vyšetření
pigmentových znamének apod.
Tyto projekty jsou realizovány
prostřednictvím soukromých
subjektů

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a
zdravého životního stylu?
Na řešení problémů týkající se zdraví obyvatel spolupracujeme na
místní úrovni s lékaři, MŠ a ZŠ,seniorskými spolky.
Další forma podpory jsou granty a dotace udělované MČ a příspěvky
na aktivity spojené se zdravím a zdravým životním stylem. Akce,
která MČ pořádá mají stále větší ohlas, přichází více účastníků, je
bohatší program. V roce 2016 pořádala MČ 6 akcí s účastí cca 500600 osob.V roce 2017 jsme rozšířili spolupráci s Hygienickou stanicí
hl.m.Prahy v rámci preventivních programů. Na přípravě kampaní se
podílí příspěvkové organizace- ZŠ, MS, úřad městské části, spolky,
zájmová sdružení, NNO, podnikatelé. Úspěšné akce jsou zařazeny v
akčních plánech a finanční prostředky v rozpočtu MČ. Další akce
pořádají samy spolky:
- výlety a pochody - 100 účastníků
- trénování paměti - 10 účastníků
- plavání a cvičení v bazénu - 56 účastníků

5.2.A Preventivní akce zaměřené
na podporu zdraví a zdravého
životního stylu
20

počet akcí

5.2.C Činnosti věnované aktivnímu
stárnutí
6 akcí MČ, počet účastníků
celkem 500-600 + akce
seniorských spolků- 352-400
účastníků

Sebehodnocení

+1 ?

Zkvalitňování programu
osvědčených akcí, větší snaha o
zapojení různých subjektů,
vícezdrojové financování
(např.dotace MHMP), spolupráce
mezi odbory úřadu a seniorskými
spolky, podnikateli apod.,dotační
program MČ na podporu
seniorských aktivit Klubu aktivních
seniorů, SPCCH

počet akcí, počet účastníků

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=24d0c6699943541b121e08f2fe7b3a97…

5/12

18. 1. 2018

Terminál - interní prostředí

- jóga - 48 - účastníků
- 4x ozdravné pobyty -138 účastníků

Ročně je pořádáno cca 6-8 akcí např. Týden zdraví, přednáška od
kožní lékařky, plavání pro seniory

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází
nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Aktivity na podporu nekouření probíhají v rámci prevence ve školách
za finanční podpory MČ. V MČ Praha 21 se náchází 4 nekuřáčké a 1
částečně oddělená provozovna viz Plán rozvoje městského zdraví v
MČ Praha 21 http://www.praha21.cz/aktuality/5970-plan-rozvojemestskeho-zdravi-v-mc-praha-21

5.2.D Aktivity na podporu
nekuřáckého prostředí
Preventivní program Nekuřátka
1-3 třída, prevence kouření
7.-8. třída od organizace Česká
koalice proti tabáku
http://www.ckpt.cz/prevence/
bez jednotky

Sebehodnocení

+1 ?

Aktivity ve školách jsou
podpořeny částkou 50000,- kč z
rozpočtu MČ. Rozvíjí se spolupráce
Odboru sociálních věcí a Odborem
školství, kultury a MA21. Ve
spolupráci se základní školou jsou
realizovány preventivní programy.
Dobrá spolupráce kurátora pro
mládež s výchovným poradcem
ZŠ a učiteli.

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
V MČ Praha 21 je 15 hřišť a sportovišť, MČ jich spravuje 10 viz Plán
rozvoje městského zdraví v MČ Praha
21http://http://www.praha21.cz/aktuality/5970-plan-rozvojemestskeho-zdravi-v-mc-praha-21
MČ činnosti podporuje dotačními programy, údržbou, propagací akcí
na http://www.praha 21.cz
a v Újezdském zpravodaji. Prioritou v
MČ je podpora vybudování cyklostezek, které propojují MČ s
okolními obcemi, podpora turistiky (turistické pochody klánovickým
lesem apod.)

5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro
fyzickou aktivitu dospělých
15 pro děti, 7 pro dospělé
počet

Počet dětských hřišť se nezvyšuje.
Probíhá pravidelná kontrola a
případně oprava nebo výměna
herních prvků.

Sebehodnocení

+1 ?

Pro podporu sportu a aktivního
využívání volného času MČ
poskytuje účelové dotace , které
jsou klíčovým nástrojem pro
podporu místních aktivit, snaží se
o využití stávající infrastruktury
pro organizovaný i
neorganizovaný sport (využití
sportovišť a tělocvičen
veřejností).V roce 2016 využila
MČ z oodvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných TZ cca 200000,Kč na údržbu dětských hřišť

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje
pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Pro dospělé 7 sportovišť. MČ činnosti podporuje dotačními
programy, údržbou, propagací akcí na http://www.praha 21.cz
a
v Újezdském zpravodaji. Tělocvičny jsou v odpoledních hodinách a o
víkendech přístupné veřejnosti. Prioritou v MČ je podpora
vybudování cyklostezek, které propojují MČ s okolními obcemi,
podpora turistiky (turistické pochody klánovickým lesem apod.)
Představitelé obce se osobně zúčastňují pohybových aktivit
pořádaných MČ.

5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro
fyzickou aktivitu dospělých
15 pro děti, 7 pro dospělé
počet

Sebehodnocení

+2 ?

MČ podporuje aktivitu občanů.
Buduje nové cyklostezky a snaží
se o propojení pěších stezek mezi
jednotlivými obcemi. Podporuje a
snaží se realizovat aktivity žáků
základní školy - pěšky do školy.
Organizuje sportovní akce pro děti
i dospělé.V roce 2016 využila MČ
z oodvodu z výherních hracích
přístrojů a jiných TZ cca 200000,Kč na údržbu dětských hřišť

5.2.6 Jak město reaguje na demogra cký vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní
stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a
možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí je možno využít
následujících aktivit:
pečovatelská služba ÚMČ Praha 21
http://www.praha21.cz/informace/poskytovatele-socialnichsluzeb
Klub aktivních seniorů
Svaz postižených civilizačními chorobami
Činnosti: aktivizační programy pro seniory např. Akademie třetího
věku, filmový klub, trénování paměti, přednášky a semináře,
velikonoční dílna, vánoční dílna, 5. ročník soutěže Jsem senior a žiji
v Újezdu nad Lesy (tvorba) s výstavou a vernisáží, Mikulášká zábava
pro seniory, Den matek pro seniory, Týden zdraví, cyklovýlety
MČ Praha 21 má dotační programy na podporu činnosti seniorských
spolků, spolupořádá akce pro seniory, které jsou financovány z
prostředků Komise sociální politiky a zdravotnictví MČ Praha 21,
místní aktivity podporuje formou individuálních dotací.

5.2.C Činnosti věnované aktivnímu
stárnutí
6 akcí MČ, počet účastníků
celkem 500-600 + akce
seniorských spolků- 352-400
účastníků
počet akcí, počet účastníků

Nabídka aktivizačních programů
pro "neorganizované" seniory se
rozšiřuje
,MČ Praha 21 v rámci dotačních
programů podporuje akce
pořádané seniory

Sebehodnocení

+2 ?

Nabídka aktivizačních programů
pro seniory se rozšiřuje. Na
každoročně pořádaných akcích
(Mikulášská zábava, dílny, Den
matek, soutěž Jsem senior a žiji v
Újezdě nad Lesy, Týden zdraví )
stoupá návštěvnost.
MČ v rámci dotačních programů a
individuálních dotací a z rozpočtu
MČ podporuje akce pořádané
seniory.Prozatím nejsou sledovány
údaje o počtu účastníků těchto
akcí-je potřeba zavést

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=24d0c6699943541b121e08f2fe7b3a97…
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5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné
výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
MČ organizuje akce Týden zdraví, kde pořádá osvětu a preventivní
činnost. Každoročně je program obměňován, zvány jsou spolky a
subjekty, které děti motivují ke sportovním aktivitám, přednáší o
bezpečnosti a zdravotní kondici. Žáci jsou vedeni k podpoře Dne bez
aut, Dne bez úrazů... Další aktivitou pořádanou každým rokem je
Den Země, kde se děti setkávají mj. i se složkami bezpečnostních
sborů - hasiči, policisty, zachranáři. Mohou vznášet dotazy a
vyzkoušet simulace některých situací, se kterými by se mohly
během života setkat.Spolek Rarášek v rámci akce Kolodění pořádá
závody běhu a na kolech, které jsou určeny pro předškolní děti a
rodiče, organizace Neposeda pořádá akci Holiday party)závody na
koloběžkách) pro neorganizovanou mládež.V MČ působí řada
sportovních oddílů: Kansim Dojang, FK Újezd nad Lesy, Školní
sportovní klub, SK Joky, TJ Sokol, Tři pro zdraví.

5.2.A Preventivní akce zaměřené
na podporu zdraví a zdravého
životního stylu
20

počet akcí

Týden zdraví, Den zdraví, Den
Země, přednáška Jak předcházet
úrazům u dětí, Kolodění,
Klánovický půlmaraton, Běh o
pohár starosty
preventivní programy ve školkách
a ZŠ

Sebehodnocení

+1 ?

Na území MČ Praha 21 je vcelku
bohatá nabídka aktivit pro
všechny věkové skupiny, které MČ
podporuje dotacemi, přičemž
kromě systémové dotační podpory
poskytuje i ad hoc dotace. MČ
rozdělila organizacím, které se
zaměřují na sport :
FK Újezd nad Lesy
132 500,- Kč
Kangsim Dojang125 000,-Kč
Tři pro zdraví
70 000,-Kč
Školní sportovní klub
65 000,- Kč
Jako pozitivní se jeví zvyšující se
počet účastníků na pořádaných
akcích a
zvyšující se počet spolupracujících
subjektů

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k
zájmu o zlepšení zdraví?
V Průměru cca 150 - 200 osob, v rámci dotazníkového šetřením
Spokojenosti občanů s místním společenstvím a mobilita občanů
bylo vybráno 305 dotazníků. Tento počet nenaplnil stanovený cíl
(400 dotazníků), přesto lze považovat výsledky šetření vzhledem k
počtu obyvatel v dané věkové skupině za reprezentativní.
Ve vzorku respondentů převládají ženy (53,8 %) nad muži (46,2
%), což odpovídá skutečnému rozložení mužů a žen ve městě ve
věkové skupině dotázaných. Nejvíce je ve vzorku zastoupena
věková skupina 31–40 let (26,6 %). Odbor sociálních věcí zjišťoval,
na základě dotazníkového šetření, nedostatky lékařské péče z
pohledu občanů. Z hlediska odbornosti nejvíce občanů postrádá
ortopedickou péči a péči ORL. Na veřejném fóru nevzešl žádný s
těchto požadavků jako zásadní bod k jednání. MČ se snaží občanům
co nejvíce přiblížit dostupnou péči. Budují se bezbariérové přístupy,
aktualizují informace o působení jednotlivých lékařů.

5.1.A Plánování zdravotních a
souvisejících služeb v souvislosti s
problémy v obci
Plánování je v souladu s
opatřením Strategického plánu
rozvoje MČ E.1.1.1.E.1.1.12,realizačními návrhy
Plánu rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21a prioritními
potřebami občanů z veřejného
fora
bez jednotky

Sebehodnocení

+1 ?

Účast obyvatel na veřejných
projednáních je rozdílná, záleží na
tématu. Účast občanů na
veřejném fóru má vzrůstající
tendenci, občané aktivně pracují
nad jednoltivými tématy. Prozatím
převažuje zájem spíše o témata
dopravy, územního rozvoje a
školství. Prozatím se MČ příliš
nedaří získávat relevantní
informace formou dotazníkových
šetření- malá návratnost
vyplněných dotazníků

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra
na webových stránkách města aj. systémy)?
MČ Praha 21 informuje své občany o akcích a jednáních
následujícím způsobem: pozvánka v Újezdském zpravodaji, umístění
pozvánky na oficiální webové stránky a FB MČ Praha 21, vývěsky,
nástěnky na ÚMČ Praha 21, někdy i osobní pozvánkou do domovní
schránky občanů

5.1.A Plánování zdravotních a
souvisejících služeb v souvislosti s
problémy v obci
Plánování je v souladu s
opatřením Strategického plánu
rozvoje MČ E.1.1.1.E.1.1.12,realizačními návrhy
Plánu rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21a prioritními
potřebami občanů z veřejného
fora
bez jednotky

Sebehodnocení

+1 ?

MČ Praha 21 využívá všech
dostupných mediálních prostředků
k oslovení veřejnosti.

5.2.10 Další indikátory k tématu
5.2.G Vzdělávání zástupců
samosprávy a státní správy v
oblasti podpory zdraví
0 Bez jednotky (event. počet
akcí, počet účastníků, apod.)

5.3 Zdraví obyvatel
https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=24d0c6699943541b121e08f2fe7b3a97…
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S T R U Č N Ý P O P I S D O S AVA D N Í H O V Ý V O J E A A K T U Á L N Í H O S TAV U

I N D I K Á TO RY J a k ý m i d a t y j s o u
tvrzení podložena

Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel

S E B E H O D N O C E N Í M U N I C I PA L I T Y

Sebehodnocení

+2 ?

Hodnocení kap. Zdraví obyvatel je
obtížné.Současně je potřeba
vnímat, že data ÚZIS o
zdravotním stavu jsou dostupná
na úroveň hl.m.Prahy, u některých
sledovaných onemocnění na
úrovni správního obvodu Praha 9,
nikoliv až na úroveň samotné MČ
Praha 21.

S T R U Č N Ý P O P I S D O S AVA D N Í H O V Ý V O J E A A K T U Á L N Í H O S TAV U

I N D I K Á TO RY J a k ý m i d a t y j s o u
tvrzení podložena

S E B E H O D N O C E N Í M U N I C I PA L I T Y

5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Z dlouhodobého hlediska střední délky života při narození i střední
délky života ve věku 65 let vyplývá, že v Praze, ČR i v EU v období
let 2000-2013 zaznamenáváme vzestupný trend jak u mužů, tak i u
žen. Naděje dožití při narození i naděje dožití ve věku 65 let u obou
pohlaví je v pražské populaci ve všech letech nad celorepublikovým
průměrem a dochází ke sbližování hodnot pro muže i ženy. Naděje
dožití při narození je u pražských žen 82, 08 let, u pražských mužů
77, 3 let. Naděje dožití ve věku 65 let u žen v Praze vykazuje
hodnotu 19, 8 let, u mužů 16, 8 let. Zdroj: HSHMP - Zpráva o
zdraví obyvatel hlavního města Prahy 2015.
S ohledem na demografický vývoj se MČ snaží zajistit dostatečné
zdravotní a sociální služby pro seniory viz Plán rozvoje městského
zdraví v MČ Praha 21 a finančně podporovat "aktivní" stárnutí
formou programů a projektů zaměřených na zlepšování fyzické a
psychické kondice seniorů (viz dotace).

5.3.A Střední délka života při
narození
muži 77,3 let ženy 82,08 let
roky

Sebehodnocení

+1 ?

Informace jsou evidovány za
Hlavní město Prahu.
MČ finančně podporuje činnosti
seniorských spolků(viz dotace),
připravuje rekonstrukci
zdravotního střediska s ohledem
na dostupnost lékařské péče
zejména pro seniorskou skupinu,
připravuje podklady pro
vybudování stacionáře pro
seniory- tento požadavek vzešel z
veřejného fora. MČ provozuje
pečovatelskou službu, která jako
fakultativní činnost poskytuje
dopravu pro seniory k lékařům. V
rámci činnosti Odboru sociálních
věcí se aktivně spolupracuje s
praktickými lékaři.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Zhoubné novotvary bez diagnózy C44 tvoří v Praze stejně jako v ČR
druhou nejčastější příčinu úmrtí a mají vzestupný trend. S
rostoucím věkem se obvykle zvyšuje i frekvence výskytu těchto
onemocnění, kritická je skupina 45- 49 let, od níž počínaje se nárůst
u obou pohlaví urychluje. Za posledních 10 let se incidence
zhoubných novotvarů u mužů v Praze zvýšila o 8, 3 %, u žen o 7,5
%. Sledováním dlouhodobého vývoje incidence zhoubných
novotvarů u žen bylo zjištěno, že po celé sledované období nejsou
zaznamenány výraznější rozdíly mezi ženami v ČR a v Praze. S
rostoucím věkem se zvyšuje i frekvence onemocnění, kritická je
skupina 45-49 let.
Zdoj: HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy
2015 a ÚZIS ČR
Na základě těchto zjištění se domníváme, že nebudou výraznější
rozdíly výskytu tohoto onemocnění mezi jednotlivými městskými
částmi. Onemocnění má vzestupný trend. S rostoucím věkem se
zvyšuje i frekvence onemocnění, kritická je skupina 45-49 let.
MČ se v Týdnu zdraví 2017 zaměří na prevenci zhoubných
novotvarů. Hygienická stanice hl.m.Prahy zajistí odborná stanoviště:
měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu u kuřáků,
včetně ukázek zdravotních následků u kuřáků, např. modelu zdravé
a nádorem postižené plíce, nácvik samovyšetření prsu u žen na
modelu- jako nástroj při včasném odhalení nádorového onemocnění.
Dále je zajištěn od organizace www.onkomajak.cz model tlustého
střeva s besedou předcházení a včasné diagnostiky nádorového
onemocnění střev.

5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů
10 029 osob - hl.m. Praha
počet nemocných

počet nemocných v Praze 201110 029 osob

Sebehodnocení
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Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění v
MČ Praha 21. Je třeba zvýšit
snahu o zmapování oblasti
MČ. MČ se v Týdnu zdraví
2017 zaměří na prevenci
zhoubných novotvarů.
Hygienická stanice
hl.m.Prahy zajistí odborná
stanoviště: měření oxidu
uhelnatého ve vydechovaném
vzduchu u kuřáků, včetně
ukázek zdravotních následků
u kuřáků, např. modelu
zdravé a nádorem postižené
plíce, nácvik samovyšetření
prsu u žen na modelu- jako
nástroj při včasném odhalení
nádorového onemocnění.
Dále je zajištěn od
organizace
www.onkomajak.cz model
tlustého střeva s besedou
předcházení a včasné
diagnostiky nádorového
onemocnění střev.

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu sy lis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Vývoj výskytu bakteriálních, sexuálně přenosných infekcí ukazuje

Sebehodnocení
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nepříznivý trend. Počet hlášených sexuálně přenosných nákaz stále
stoupá, Praha má nejvyšší hlášenou nemocnost, přibližně 3x vyšší
než je hlášená specifická nemocnost v ČR. Celkový počet případů
syfilis klesá, ale podíl čerstvých případů onemocnění zůstává nadále
vysoký. Zásadní je nárůst počtu diagnostikovaných případů
kapavky, který stoupl v roce 2012 oproti roku 2011 o 62,4%.
Zdroj: HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy
2015

5.3.I Nově hlášená sexuálně
přenosná onemocnění (sy lis,
kapavka)
viz. komentář počet nově
hlášených osob

Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění v MČ
Praha 21. Je třeba zvýšit snahu o
zmapování oblasti MČ.

počet nově hlášených osob
syfilis-209
gonokokové infekce-536
Zdroj ÚZIS

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Kampylobakterióza byla z akutních průjmových onemocnění v roce
2013 nejvíce zastoupena - nemocnost 132,1 případu na 100 000
obyvatel. Zdroj: HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města
Prahy 2015
Nemocnost kampylobakteriózou je vysoká, má kolísavý trend, v
nejbližším období nelze předpokládat snížení nemocnosti u této
nákazy (viz vyjádření hygienické stanice z 14.11.2016)
Výskyt onemocnění salmonelozou po zavedení veterinárních
opatření sice klesl na celém území ČR, v posledních letech má však
hlášená nemocnost lehce stoupající trend. (viz vyjádření hygienické
stanice z 14.11.2016)

5.3.J Alimentární onemocnění
(salmonelózy, kamplyobakteriózy)
viz. komentář

počet nemocných

počet nemocných na 100 000
obyvatel
salmoneloza
2014-68.3
2015-67,4
kampylobakterioza
2014-147,7
2015-131,8

Sebehodnocení
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Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění v MČ
Praha 21. Je třeba zvýšit snahu o
zmapování oblasti MČ.

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Nemocnost hepatitidou typu A je v Praze zvýšená - 161 případů
onemocnění, což je téměř 50% hlášených případů v ČR. Zdroj
onemocnění se ve většině případů nepodařilo prokázat. Nemocnost
hepatiidou typu B je v Praze, stejně jako v ČR, v setrvalém poklesu
- nemocnost v Paze 2,0 případy na 100 000 obyvatel. Hepatitidou
typu C onemocnělo v Praze 191 osob - nemocnost 15, 1 případu na
100 000 obyvatel, což je až 5násobně vyšší nemocnost, než je
celorepublikový průměr, je to dáno především tím, že onemocnění je
vázáno na skupinu drogově závislých, kteří se v Praze hromadí.V
některých rocpřípadech se daří zdroj zjistit, u všech hlášených
případů se však zdroj onemocnění nepodařilo zdroj objasnit. Zdroj:
HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 2015 a viz
vyjádření hygienické stanice z 14.11.2016

5.3.K Nová onemocnění
hepatitidou typu A,B,C
viz. komentář

Sebehodnocení

počet nemocných

počet nemocných
VHA
2014-234
2015-72
VHB
2014-13
2015-16
VHC
2014-107
2015-99
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Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění v MČ
Praha 21. Je třeba zvýšit snahu o
zmapování oblasti MČ.

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
U všech sledovaných druhů úrazů v Praze, s vyjímkou úrazů
dopravních, u nichž došlo za posledních 10 let k navýšení o 15%,
došlo k jejich snížení. Nejvyšší pokles za 10 let byl v Praze
zaznamenán u pracovních úrazů - došlo ke snížení o 41%. K
nejnižšímu poklesu za posledních 10 let v Praze došlo u úrazů
domácích a ostatních, a to o cca 17%. Zdroj: HSHMP - Zpráva o
zdraví obyvatel hlavního města Prahy 2015
Celkem hospitalizovaných S00-T98 - 17 223
z toho S02-534, S06-2 323, S12,S22,S32,T08- 1 328, S72- 3 103,
T20-T32-240, T36-T50-386, T51-T65- 224

5.3.E Hospitalizace pro poranění a
otravy
rok 2013 - 17 223 osob
hospitalizovaných osob

počet

počet hospitalizovaných osob
2013- celkem-17 223

Sebehodnocení
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Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění a
úrazů v MČ Praha 21. Je třeba
zvýšit snahu o zmapování oblasti
MČ.

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Celková úmrtnost má v ČR i v hlavním městě Praze trvale klesjící
tendenci, V Praze jsou zjišťovány nejnižší hodnoty desetiletých
průměrů v rámci porovnání jednotlivých krajů. Novorozenecká a
kojenecká úmrtnost v Praze i ČR dosahuje dlouhodobě příznivých
hodnot. Praha je za období posledních deseti let krajem s nejnižší
hodnotou úmrtí dětí do 28 dnů věku na 1000 živě narozených. Od
roku 1995 do roku 2013 došlo ke snížení úmrtnosti dětí do 1 roku
na 1000 živě narozených v Praze o 76%. Vývoj standardizované
úmrtnosti na poranění a otravy ve všech sledovaných populacích
ukazuje na pozvolný klesající trend. Za období posledních deseti let
došlo k poklesu tohoto ukazatele u pražských mužů o 29%, u žen o
47%. Zdroj: HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města
Prahy 2015
V MČ Praha 21 došlo v roce 2016 ke 2 smrtelným úrazům
následkem dopravní nehody

5.3.B Trend standardizované
úmrtnosti ze všech příčin a pro
hlavní diagnózy
viz. komentář počet zemřelých
na 100 tis. obyvatel

5.3.G Kojenecká úmrtnost
viz. komentář

počet zemřelých

na 100 tis. obyvatel

Sebehodnocení
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Údaje o úmrtnosti jsou zjišťovány
a mapovány na území HMP.
Vzhledem k údajům o klesající
tendenci úmrtnosti na území HMP
a celkovému stárnutí populace je
na území MČ stále se zvyšující
počet seniorů. Zároveň ale
přibývá rodin s malými dětmi,
které se stěhují do novostaveb
rodinných domků. V MČ obyvatel
spíše stále přibývá. Prioritou MČ je
vytvořit bezpečné dopravní
prostředí, vytvoření chodníkového
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počet zemřelých na 1000 obyvatel
Celkem- 12 149
z toho novotvary-3203
nemoci oběhové-5593
poranění a otravy-537
sebevraždy-147
Zdroj: ÚZIS
počet zemřelých na 1000 obyvatel
novorozenci do 28 dnů-14
do 1 roku- 22

programu v souladu s dopravním
generelem, nových bezpečných
přechodů pro chodce, realizace
cyklostezky mezi Prahou 21 a MČ
Koloděje, pokračovat v úsilí
trvalého zákazu vjezdu nákladních
automobilů, rozvíjení a realizace
projektu Bezpečná cesta do školy.
V oblasti prevence předcházení
úrazů u dětí jsou realizovány
přednášky pro rodiče "Jak
předcházet úrazům u dětí", které
pořádá hygienická stanice hl.m.
Prahy.

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a
žen?
Z dlouhodobého sledování demografických ukazatelů
charakterizujících populaci v ČR vyplývá, že se stárnutím populace a
prodlužující se průměrnou délkou života ve zdraví až na 70 let se
tzv. předčasná úmrtnost (0 - 64 let) posouvá do věkové hranice 75
let. V ČR bylo zjištěno v roce 2012 celkem 43% úmrtí ve věku do
75 let, jejichž příčinou byla převážně chronická onemocnění.Ženy
oproti mužům dosahují výrazně příznivějších hodnot. Celková
úmrtnost má v ČR i v Praze trvale klesající tendenci. V Praze jsou
sledovány nejnižší desetileté průměry v rámci porovnání
jednotlivých krajů. Zdroj: HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel
hlavního města Prahy 2015

5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku
0-64let) ze všech příčin u mužů a u
žen
12 149 počet zemřelých na 100
tis. obyvatel

Sebehodnocení
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Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění a
úrazů v MČ Praha 21. Je třeba
zvýšit snahu o zmapování oblasti
MČ.

počet zemřelých na 100 tis.
obyvatel
celkem 12 149
Zdroj: ÚZIS

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Výskyt diabetu v populaci ČR má jednoznačně stoupající trend, a to
jak v počtu nově zjištěných případů, tak i v počtu všech zjištěných
případů ve sledovaném období. Alarmující je zejména neustále se
zvyšující počet nově zjištěných případů u obou pohlaví. Ženy
onemocní v posledních deseti letech častěji než muži. Za posledních
deset let došlo k vzestupu incidence u mužů hlášené z pražských
zdravotnických zařízení o 29%, u žen o 54,3%. Zdroj: HSHMP Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 2015
Velkou část diabetu II.typu lze příznivě ovlivnit výživou a životním
stylem, důležitá je i prevence obezity.

5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu
447

počet (léčených diabetiků)

počet (léčených diabetiků)
celkem 103 620
podle sídla zdr.zařízení P21- 447
Zdroj: ÚZIS

Sebehodnocení
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Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění a
úrazů v MČ Praha 21. Je třeba
zvýšit snahu o zmapování oblasti
MČ.
V MČ probíhá prevence v rámci
Týdnu zdraví
Podpora MČ na činnosti aktivně
tráveného volného času, budování
cyklostezek, veřejných sportovišť.

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
Vývoj počtu léčených pacientů z důvodu alergických onemocnění v
Praze a ČR má pozvolný vzestupný trend, výraznější vzestup je
zaznamenán u onemocnění astma bronchiale. V Praze převyšují
hodnoty sledovaných ukazatelů nad celorepublikovým průměrem. V
roce 2013 jsou hodnoty v Praze vyšší o 58,7% než v ČR. Počty
léčených pacientů za posledních deset let v Praze klesly o 2,7%, ale
jsou stále vyšší než hodnoty ČR. Zdroj: HSHMP - Zpráva o zdraví
obyvatel hlavního města Prahy 2015
Výskyt onemocnění souvisí se životním prostředím. Ochrana
životního prostředí (klánovického lesa) je hlavní prioritou MČ Praha
21 viz (programové prohlášení RMČ
http://www.praha21.cz/informace/rada-mestske-casti-praha-21
V MČ praha 21 pracují jako poradní orgány rady MČ Komise sociální
politiky a zdravotnictví, Komise zdravé městské části a MA21,
Komise životního prostředí, dopravy,udržitélného rozvoje, které se
ve své činnosti zabývají ochranou životního prostředí a zdravého žití
v MČ Praha 21.
http://www.praha21.cz/samosprava/komise-rady

5.3.L Léčení alergici a astmatici
(prevalence)
162 392

počet léčených osob

Sebehodnocení
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Počty léčených pacientů jsou
vykazovány podle kraje zařízení,
nikoliv podle místa trvalého
bydliště, čímž mohlo dojít k
ovlivnění zjištěných hodnot
(mohou být vykázáni i pacienti z
jiných spádových
oblastí)Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění a
úrazů v MČ Praha 21. Je třeba
zvýšit snahu o zmapování oblasti
MČ.

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Počet uživatelů se v posledních letech mírně zvyšuje. Podle
posledních publikovaných údajů bylo v Praze v roce 2013
odhadováno 14 300 problémových uživatelů drog - 16, 8 na 100
000 osob ve věkové skupině 15 - 64 let. Za konzumenty alkoholu s
vysokým rizikem lze v ČR považovat 16% dospělých, 48,6% jsou
konzumenti s nižším rizikem, 30, 6% pak abstinující a umírnění
konzumenti, a 2, 5% dospělých abstinuje celoživotně. Zdroj:
HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 2015.
MČ Praha 21 v roce 2013 připomínkovala návrh obecně závazné
vyhlášky č.12/2008 Sb. hl.m. Prahy, kterou se zakazuje požívání

5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem
nebo drogami
alkohol - 322 zemřelých, drogy
- 48 zemřelých
počet zemřelých

5.3.N Uživatelé drog

Sebehodnocení
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MČ ve spolupráci se základní
školou,PČR a odborem sociálních
věcí-OSPOD úzce spolupracuje.
Pořádá preventivní programy,
sleduje vývoj mezi mládeží. Na
území MČ se nenachází žádná
organizace, která by uživatelům
drog poskytovala své služby.
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alk. nápojů ve veřejných prostranstvích. MČ navrhla rozšíření míst
se zákazem požívání alkoholu. Drogově zavislým osobám je
poskytováno základní sociální poradenství a sociální práce Odborem
sociálních věcí, kurátorem pro dospělé a kurátorem pro mládež.
Vzhledem k tomu, že na území MČ nejsou speciální služby pro
závislé osoby, jsou klienti odkazováni na adiktologické služby
hl.m.Prahy např. http://www.sananim.cz/
http://ondrejov.cz/
http://www.dropin.cz/
http://www.prevcentrum.cz/
http://www.adiktologie.cz/cz/

počet respondentů-851
z toho počet uživatelů- 34,5%
Zdroj:http://www.drogy-info.cz

Výskyt tady není četný. V rámci
prevence zde působí organizace
Neposeda svým komunitním
terénním programem zaměřeným
na neorganizovanou mládež 9-26
let
na primární protidrogovou
prevenci má MČ v rozpočtu
vyhrazeno 50 000,- Kč..

5.3.12 Disponuje město vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např.
vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.),
která nejsou sledována ÚZIS?
Sebehodnocení

MČ takovým systémem nedisponuje. Počty kojených dětí sledují
praktičtí lékaři a evidují ve své databázi. MČ přístup k těmto datům
nemá.

0 ?

MČ prozatím vybraná zdravotní
rizika a ukazatele nesleduje.

5.3.13 Další indikátory k tématu
Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky o vývoji
zdravotního stavu na území hl.m. Prahy vyplývá, že většina hlavních
ukazatelů zdravotního stavu obyvatel má pozitivní vývoj a kopíruje
tak trend České republiky. Z tohoto pohledu je stav i vývoj v MČ
Praha 21 pozitivní bez ohledu na skutečnost, že zdravotní stav
občanů je ovlivňován množstvím faktorů, z nichž jen menší část je
možno ovlivnit zdravotní politikou a aktivitami MČ. V oblasti
infekčních onemocnění je nejprospěšnější a nejefektivnější metoda
prevence nemocí. narůstá význam očkování dospělých a seniorů.
Dál musí pokračovat aktivní vyhledávání infekčních onemocněnní a
jejich surveillance, význam má i povinná hospitalizace nemocných.
V oblasti úrazů dochází k těm nejtěžším v dopravě. Prioritou MČ je
vytvořit bezpečné dopravní prostředí, vytvoření chodníkového
programu v souladu s dopravním generelem, nových bezpečných
přechodů pro chodce, realizace cyklostezky mezi Prahou 21 a MČ
Koloděje, pokračovat v úsilí trvalého zákazu vjezdu nákladních
automobilů, rozvíjení a realizace projektu Bezpečná cesta do školy.
V oblasti prevence předcházení úrazů u dětí jsou realizovány
přednášky pro rodiče "Jak předcházet úrazům u dětí", které pořádá
hygienická stanice hl.m. Prahy.

5.3.M Hospitalizace pro nemoci
oběhové soustavy
29804
osob

počet hospitalizovaných

Sebehodnocení

+1 ?

Vzhledem k informacím
evidovaným za Hlavní město
Prahu není zcela jednoznačný
ukazatel počtu onemocnění a
úrazů v MČ Praha 21. Je třeba
zvýšit snahu o zmapování oblasti
MČ.V MČ probíhá prevence v
rámci Týdnu zdraví- měření tuku,
krevního tlaku. V rámci
seniorských spolků probíhají
preventivní projekty- plavání,
zdravé cvičení jógy, rekondiční
pobyty, cvičení pro kardiaky,
nácvik severské chůze, vycházky
apod.

Nejčastější příčinou hospitalizace byly dle statistického zpracování
ÚZIS nemoci oběhové soustavy. Hospitalizace na nemoci oběhové
soustavy v populaci ČR i Prahy má příznivý klesající trend.
Opatření zaměřená na prevenci rozvoje kardiovaskulárních
onemocnění se musí stát součástí každodenního života všech osob,
od raného dětství přes dospělost až po stáří. Celopopulační prevence
a prevence u osob s vysokým rizikem se musí vzájemně doplňovat;
přístup omezený pouze na osoby s vysokým rizikem je méně
účinný.
Zdroj: HSHMP - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy
2015

Stav textů - město dokončilo sebehodnocení
Koordinátor zaškrtne v okamžiku, kdy všechny texty tohoto tématu jsou za municipalitu vyplněny.
Expert poté audit pročte a změní stav na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a je s nimi
spokojen, což se objeví právě na této stránce.

Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK
přiřazený expert: Janovská Kateřina
Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - OK" jakmile texty zkontroluje a nemá připomínky.
Expert změní stav hodnocení na "Sebehodnocení zkontrolováno - s výhradami" jakmile texty zkontroluje a požaduje
jejich dopracování. Připomínky expert napíše do komentářů níže.
Municipalita pak texty doplní/upraví a informuje o tom experta prostřednictvím komentářů níže. Doplnění komentáře je
nutnou podmínkou pro opakovanou kontrolu sebehodnocení expertem.
Konečné datum pro možnost doplnit/upravit sebehodnocení je 20.8.2017.
V poli Komentáře níže expert eviduje své oficiální připomínky k sebehodnocení.

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=24d0c6699943541b121e08f2fe7b3a9…
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Terminál - interní prostředí

Komentáře (1)
Blinková Kateřina vkládá nový komentář
Chcete-li, vyberte soubor na disku jako přílohu

Vybrat soubor

Soubor nevybrán

ODESLAT KOMENTÁŘ

Janovská Kateřina
18.7.2017 16:23

Audit udržitelného rozvoje MČ Praha 21 v oblasti zdraví je zpracován kvalitně, s dostatečnou
vypovídající hodnotou a ve všech částech 5.1 až 5.3 splňuje požadavky na audit města kategorie C
MA21. Obsahuje také relevantní odkazy na souvisící strategické materiály.
Velmi kladně oceňuji zpracování materiálu Plán rozvoje městského zdraví v MČ P21, zejména jeho
analytická část je výborným podkladem pro strategické plánování ochrany a podpory veřejného
zdraví v dané lokalitě.
Při snaze o pečlivé zodpovězení všech auditních otázek je předložený audit někdy až příliš podrobný,
resp. často vícekrát opakuje na různých místech tytéž informace. Nejedná se o chybu, nicméně to
ztěžuje orientaci a materiál ztrácí na přehlednosti. Méně by bylo více.
Upozornění na nedostatky v odpovědích k jednotlivým otázkám nesnižují nijak významně celkovou
kvalitu auditu. Bylo by možno zmínit, že:
- v bodu 5.1.4 je uvedena částka na dotační program 500 000 Kč, ale nehovoří se o tom, o jaký
dotační program se jedná ani jak byl využit.
- v odpovědi na otázku 5.2.5 audit odpovídá pouze na její část, a to na podporu sportovního vyžití a
sportovní infrastruktury dospělých, ale nezabývá se aktivní mobilitou, čili podporou pohybové
aktivity v běžném životě (pěší chůze, cyklodoprava nikoliv jako rekreační sport, ale jako prostředek
mobility). Přitom se jedná o zásadní část tělesné aktivity člověka, bez níž je téměř nemožné pro
běžné občany dosáhnout optimální tělesné aktivity a v příměstských částech velkých měst je toto se
zvyšující se autodopravou i do zaměstnání, škol apod. důležité téma.
- v části 5.3, Zdraví obyvatel, je zřejmé, že tak jako jiné městské části Prahy, nemá ani Praha 21 k
dispozici statistická data o zdraví svých obyvatel. Používá proto údaje z analýzy zdravotního stavu
hlavního města Prahy, někde však jsou přepisy ne zcela přesné: např. v bodě 5.3.5 není jasné, k
jakému období se vztahuje údaj o zvýšené nemocnosti na hepatitidu A (161 případů), zda se jedná
o údaj absolutní či přepočet na 100 tis. obyvatel atd. Stejně tak není vhodně zpracován údaj o
předčasné úmrtnosti (5.3.8), přitom zde se jedná o klíčový indikátor. V případě, že by mělo město
zájem ucházet se o kategorii B, měla by se MČ pokusit získat alespoň některé údaje o zdravotním
stavu svých občanů, a to i z jiných zdrojů než ÚZIS.
Tyto uvedené výhrady však nepovažuji za zásadní, jedná se spíše o doporučení pro další období.
Hodnotím audit MČ Praha 21 jako vyhovující.
ODPOVĚDĚT

https://terminal.dataplan.info/cz/praha-21/ur-audit/audit-ur?id=e4473c0f8db15f595621c194851817f5&tid=24d0c6699943541b121e08f2fe7b3a9…
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