TISKOVÁ ZPRÁVA

SZÚ zmodernizoval svá regionální pracoviště
Praha, 15. dubna 2015 - Státní zdravotní ústav (SZÚ) úspěšně dokončil projekt
reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08433 s názvem: "Modernizace a dovybavení dislokovaných
pracovišť SZÚ". Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Nové
přístroje, pomůcky, výpočetní techniku a automobily, které budou dislokovaná
pracoviště SZÚ využívat, byly pořízeny celkem za 4 809 425,60 Kč.
Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v rámci plošné sítě regionálních pracovišť SZÚ,
která byla v minulosti značně redukována. Z původních 14 středisek zůstalo pouze 6,
navíc nerovnoměrně rozmístěných. Stávající pracoviště postrádají dostatečné personální
zajištění a adekvátní přístrojové a provozní vybavení.
Státní zdravotní ústav proto za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj
zmodernizoval přístroje a vybavení svých stávajících regionálních pracovišť v Brně,
Karviné, Jihlavě, Plzni, Liberci a Praze (pracoviště Středočeského kraje). Díky novému
vybavení bude zkvalitněna zejména primární prevence zacílená na zdravotní rizika a
podporu zdravého životního stylu. Budou realizovány kampaně zaměřené na vzdělávání
dětí a mládeže, poradenská činnost a regionální pracoviště SZÚ se bude podílet také na
přípravě podkladů pro regionální a místní zdravotní politiku.

Mezi témata, kterým se dislokovaná pracoviště SZÚ budou věnovat, patří především:


nesprávné stravovací návyky,

nedostatečná pohybová aktivita a nesprávné držení těla

-

rizika vedoucí k úrazům, poraněním a otravám


kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, užívání drog,
rizikové sexuální a epidemiologické chování

- stresy, nadměrná duševní zátěž,

pracovní prostředí


specifická zdravotní rizika, která jsou aktuální pro daný region.

Díky pořízeným přístrojům a pomůckám bude uspořádána také putovní výstava, která
upozorní
na nejzávažnější zdravotní rizika a možnosti jejich prevence. Současně budou mít
návštěvníci

výstavy

možnost

využít služeb mobilní ordinace, kde jim bude provedeno

vyšetření základních ukazatelů zdravotního stavu.
Nové přístrojové vybavení se stane nezbytnou součástí většiny připravovaných projektů,
které zajistí rozvoj a funkčnost celonárodního, plošného systému implementace a
koordinace primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v důsledku
chronických onemocnění na území celé ČR.

