POZVÁNKA
na odborný seminář

Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových
vad a reprodukční zdraví
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář konaný v rámci Národního programu zdraví –
Projekty podpory zdraví, projekt MYSLI NA MNE VČAS – dříve než se narodím.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje myšlenky programu, který je
zaměřen na ozdravění životního stylu především mladé populace. Cílem programu je zvýšení
znalostí a uvědomění mladé populace o primární prevenci vrozených vývojových vad,
motivace široké veřejnosti ke zlepšení a upevnění návyků v oblasti zdravého životního stylu,
v němž reprodukční zdraví hraje významnou roli. Seminář se koná pod záštitou Kanceláře
WHO v České republice.
Datum a čas zahájení semináře:

středa 20.října 2010 v 9.00 hodin

Místo:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1
081 C

Seminář je určen pracovníkům podpory zdraví, pedagogickým pracovníkům základních
a středních škol a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Program:
1. blok 9,00 - 13,00 hod.
1. Zahájení semináře
MUDr. Mgr. Viktor Hartoš, MŠMT, MUDr.Věra Kernová, SZÚ,
MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D., MZ, Mgr.Naďa Holická, MŠMT
2. Primární prevence vrozených vývojových vad
MUDr.Antonín Šípek,CSc., FTN , odd.lékařské genetiky
3. Reprodukční zdraví a prevence vrozených vad v gynekologické praxi
jméno přednášejícího bude oznámeno později
4. Prevence vrozených vad z pohledu genetika
RNDr.Jiří Horáček, MUDr.Vladimír Gregor, SLG

Přestávka 15 min.

5. Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV
Mgr.Lenka Suchopárová, SZÚ
6. Infekční onemocnění přenášená z matky na dítě během těhotenství
MUDr. Kateřina Fabiánová, SZÚ
7. Reprodukční zdraví a návyková rizika
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. PL Bohnice, odd. léčby závislostí
8. Projekt podpory zdraví Mysli na mne včas
MUDr. Ludmila Skálová, SZÚ
Přestávka 30 min.

2.blok 13,30 - 16,30 hod.
9. Vzdělávání učitelů v oblasti sexuální výchovy
PaedDr.Lenka Kubrichtová, Kalokagathie, s.r.o
10. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS, projekty prevence AIDS
MUDr.Lidmila Hamplová, Ph.D., MZ, Jiří Stupka, SZÚ
11. Ukázka ze školní hodiny sexuální výchovy na II. st. ZŠ
Ing. Eva Trynerová, ZŠ Brdičkova, Praha

Závazné přihlášky zašlete do 15. října MUDr. Skálové mailem (skalova@szu.cz) nebo
telefonicky 267 082 547, 267 082 607.

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Prezentace účastníků od 8.30 hod.

Občerstvení zajištěno, cestovné hradí vysílající organizace.

Účastníkům semináře bude vydáno potvrzení o účasti na akci, přiděleny kredity pro
zdravotníky od ČAS, ČLK, KVVOPZ. V přihlášce uveďte plné jméno, datum narození a
adresu pracoviště. Všichni účastníci obdrží materiály ze semináře.
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