
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Státní  zdravotní  ústav  

www.szu.cz 

Ing. Jitka Sosnovcová, MPH 
ředitelka 

  
jitka.sosnovcova@szu.cz 

 
Konference Zdravotní gramotnost,  Praha  25.1.2017 



Poslání a činnost Státního zdravotního 
ústavu 

    Podle  §  86  zákona  č.258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  
se  ústav  zřizuje  k:  
  
    přípravě  podkladů  pro  národní  poli6ku,    
    pro  ochranu  a  podporu  veřejného  zdraví,    
    k  zajištění  metodické  a  referenční  činnos6  na  úseku  OVZ,    
    k  monitorování    a  výzkumu  vztahů  životních  podmínek  a  
zdraví,    

    k  mezinárodní  spolupráci,  
    ke  kontrole  kvality  poskytovaných  služeb  k  ochraně  
veřejného  zdraví,  

    postgraduální  výchově  v  lékařských  oborech  ochrany  a  
podpory  zdraví      

    pro  zdravotní  výchovu  obyvatelstva  



     Komparativní studie zdravotní 
gramotnosti v ČR  

• Výzkum  zdravotní  gramotnosQ  v  České  republice  se  realizoval  na  
konci  roku  2014  v  rámci  přípravy  implementační  strategie  programu  
Zdraví  2020  v  ČR.  Šetření  provedl  Státní  zdravotní  ústav  (SZÚ)  s  
finanční  podporou  MZ  ČR  a  České  kanceláře  WHO.    

•  Sociologické  šetření  navázalo  na  srovnávací  výzkum,  který  proběhl  v  8  
zemích  EU  v  první  polovině  této  dekády.    

• ReprezentaQvního  šetření  se  zúčastnilo  celkem  1037  starších  16  let,  
vybraných  ve  všech  krajích  ČR.  Byla  využita  stejná  metodika  jako  v  
původní  studii.  Zdravotní  gramotnost  byla  zjišťována  v  oblastech  
zdravotní  péče,  prevence  nemocí  a  podpory  zdraví.  



Zdravotní gramotnost 
 

•  zdravotní  gramotnost  společnosQ  se  stala  jedním  z  rozhodujících  
faktorů.  Umožňuje  správnou  volbu  zdravého  chování    

• Rozhodování  se  ve  prospěch  zdraví  

•  Zdravotní  gramotnost  je  podmíněna  negaQvně  věkem  a  poziQvně  
vzděláním.  Zaznamenali  jsme  výrazný  sociální  gradient:  zdravotní  
gramotnost  stoupá  se  sociálním  statusem.  Zdravotní  gramotnost  
poměrně  výrazně  ovlivňuje  zdravotní  stav,  jakož  i  zdravotní  chování.  
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Odborná pracoviště SZÚ 
  Centrum  zdraví  a  životního  prostředí  –  vlivy  rizikových  
faktorů  ze  ŽP  (vnitřní  a  vnější  ovzduší,  pitná  voda,  odpady  )    

 Centrum  toxikologie  a  zdravotní  bezpečnost  (rizika  ze  
spotřebitelských  výrobků,  toxikologie)  

 Centrum  hygieny  práce  a  nemocí  z  povolání  (rizika  z  faktorů  
pracovního  prostředí  

 Centrum  epidemiologie  a  mikrobiologie  (příčiny  vzniku  a  
šíření  infekčních  onemocnění,  prevence  a  očkování)  

 Centrum  zdraví,  výživy  a  potravin  (bezpečnost  potravin,  
rizika  a  benefity  z  diety,  výživa)  

 Centrum  podpory  veřejného  zdraví  (podpora  zdraví,  
prevenQvní  programy,  intervence)  

 Ústředí  monitoringu  a  zdravotního  stavu  obyvatelstva    



Website: www.szu.cz 



Prevence infekčních nemocí, osobní 
hygiena 



  
 



Výživa  jako  prevence,  výživa  jako  riziko  



Prevence rakoviny 



 
 

DĚKUJI  ZA  POZORNOST  !  


