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Zdravotní gramotnost - definice 

Zdravotní gramotnost je soubor kognitivních 
a sociálních schopností určujících motivaci a 
způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali 
získat přístup k informacím, porozuměli jim a 
využívali je způsobem, který podporuje a 
udržuje dobré zdraví. (WHO) 

 



Zdraví = životní pohoda 
 



Zemědělská evoluce, průmyslová 
revoluce, …. 



Náš geologický věk …. Antropocén 



Rozvoj individuality vs  
Rozpad rodiny a komunity 



Zdravotní gramotnost 

•  Životní  styl  
•  Péče  o  prostředí  Podpora  

zdraví  

•  Základní  hygiena  
•  Prevence  infekcí  a  neinfekčních  nemocí    
•  Postoje  k  EBM  

Prevence  
nemocí  

•  Ošetřovatelská  péče  
•  První  pomoc  Zdravotní  

péče  



Zdravotní gramotnost dle věku 

"  Dítě na prahu školní docházky (cca 7 let) 
"  Mladý dospělý (15- 24 let) 

"  Dospělý s odpovědností za další osoby (vlastní 
děti, rodiče, evn. další osoby v péči) 

"  Člověk na prahu stáří (cca 65 let) 



Dítě 

"  Rychle se učí, pomalu 
zapomíná 

"  Kouká více, než naslouchá 

"  V moři odpovědnosti se utopí 

"  Odlišný živočich 

"  Na konci předškolního věku 
dokáže „přežít“  



Mladý dospělý 
"  Má prostředky, práva a 

prostor 

"  Má více síly, než 
zodpovědnosti 

"   Jeho hlavním „úkolem“ je 
dospět fyzicky, psychicky, 
morálně, být připraven na 
dospělost   



Dospělý řídí (nejen) svůj život 

•  Zodpovědnost  za  sebe  
•  Zodpovědnost  za  dě/  
•  Často  zodpovědnost  za  stárnoucí  rodiče  
•  Zodpovědnost  za  budoucnost  
•  Zodpovědnost:  věcná,  organizační,  právní,  finanční,  zdravotní,  
pracovní  

•  Zodpovědnost  za  zemi,  ba  i  za  svět…  
•  Často  bez  podpory  okolí  a  ins/tucí  



21.století – věk seniorů 
"  Demografický vývoj 

"  Délka života (naděje na dožití) x délka života ve 
zdraví  

"  Funkční stav x zdravotní stav 



 
http://zdravotnigramotnost.cz  
 



Výhled 2017: podpora vzdělávání v ZG 

•  On – line lexikon zdravotní gramotnosti pro 
základní věkové skupiny (dítě, mladý dospělý, 
dospělý, senior) 

•  Zdravotní gramotnost pro specifické sociální 
skupiny (osoby sociálně vyloučené, osoby se 
specifickými potřebami) 

•  Důraz na propojení rezortů / zapojení zdravotníků  



Odpovědnost za zdravotní 
informace 
(zdroj: Nikola Křistek, Unice center pro rodinu a komunitu) 
1   • V  ordinaci  k  dispozici  

2   • Rodičům  sděleny  

3   • Rodičům  srozumitelné  

4   • Rodiči  akceptovány  

5   • Rodiči  využity  



Struktura Lexikonu ZG 

"   Znění položky Standardu 
–  pro různý věk 

"  Slovník pojmů 
"   Zdroje a jejich rešerše 
–  Laický 
–  Odborný 

"  Doporučení 
–  Konkrétní údaje (počet porcí) 
–  Názorné zobrazení (potravinová pyramida) 

"  Možnost zpětné vazby, podpora  



Zobrazení položek Lexikonu ZG 

"  Podle znění Standardu 

nebo 

"  Podle věku cílové skupiny 

nebo 

"  Podle klíčových slov 

"  … + nabídka souvisejících 
informací 



ZG pro specifické cílové skupiny 

"   Stejný rozsah, obsah  
"   Stejný cíl: životní pohoda  
"   Specifické priority, motivační prvky, metody podpory…. 
"   Spolupráce rezortů MZ, MPSV, MŠMT, municipalit (Národní 

síť zdravých měst) a dalších (Agentura pro sociální 
začleňování)  

"   Příklady dobré praxe: např. zdravotně sociální pomoc v 
sociálně vyloučených lokalitách 

"   Zvýšení ZG osob žijících v  sociálně vyloučených lokalitách 
je výhodné pro minority i pro majoritní populaci   





Děkuji za pozornost 
 


