Ústecký kraj – Krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

10.3.2010 – 12.3.2010
Fifth Ministerial Conference on Environment and Health – Protecting
children's health in a changing environment

Název, cíl a
důvod cesty:

Parma, Itálie
Prezentace aktivit Ústeckého kraje v rámci sítě zdravých regionů Světové
zdravotnické organizace (WHO – RHN)
10.3.2010 – příjezd, ubytování

Harmonogram
cesty:

11.3.2010 – konference
12.3.2010 – návrat
U příležitosti 5. konference ministrů životního prostředí a zdravotnictví se
stěžejním tématem Ochrana zdraví dětí a mládeže v souvislosti se
změnami životního prostředí byl Ústecký kraj požádán o prezentaci
realizovaných nebo probíhajících programů vycházející z materiálu WHO
„Zdraví pro 21. století“, především pak zkušenosti s preventivními
opatřeními proti legálním i ilegálním drogám, péčí o zdraví dětí,
zkušenosti s vlivem životního prostředí na zdraví populace a možnosti
eliminace negativních faktorů.
Ústecký kraj tyto aktivity realizuje v rámci členství v síti sítě zdravých
regionů Světové zdravotnické organizace (Regions for Health Network,

Průběh a
výsledky cesty:

která je součástí dlouhodobého projektu WHO)
Konference se zúčastnilo 53 zástupců členských států WHO s celkovým
počtem 800 účastníků ze zemí EU včetně zástupců ministerstev
životního prostředí a zdravotnictví těchto zemí. Výstupem konference je
Parmská deklarace o životním prostředí a zdraví, která v sobě zahrnuje
priority a cíle vztahující se k tématu konference. Do programu konference
bylo zařazeno setkání vybraných členů Sítě zdravých regionů WHO, kde
je Ústecký kraj členem od roku 1993. Setkání vybraných regionů s
účastníky konference mělo být příležitostí představit problematiky
jednotlivých regionů v oblasti zdraví a jeho vztahu k životnímu prostředí,
podpořit práci Sítě.

Prezentace Ústeckého kraje autorů, Richter J., Richterová S., Severa P.,
Kouda P., Král V., Stiborová I., Pohořská J., Jílek D. a kol. seznámila
přítomné účastníky s hlavními problémy ve stavu životního prostředí
Ústeckého kraje a s hlavními zdravotními problémy zejména dětské
populace. V prezentaci bylo provedeno porovnání se stavem v ostatních
regionech České republiky. Bylo upozorněno na vzrůstající počet
vybraných diagnóz souvisejících se stavem životního prostředí (alergie,
respirační infekce aj.). V prezentaci byly dále uvedeny hlavní cíle, ke
kterým je nutné směřovat při nápravě zdravotního stavu dětské populace.
Krátce byla zmíněna i role životních návyků jako je aktivní a pasivní
kouření a vysoký nárůst uživatelů drog u mladé generace. Prezentovány
byly i vybrané výsledky některých ukazatelů zdravotního stavu ovlivněné
změnou klimatu např při využití speleoterapie. V diskusi se k možné
spolupráci v našich aktivitách se přihlásil zástupce North Rhine
Westphalia ze SRN.
Na republikové úrovni přijala uvedený program WHO Vláda ČR před
sedmi roky v podobě „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního
stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století“ a Ústecký kraj
se k programu Zdraví 21 před třemi roky programem „Zdravý kraj ČR –
Ústecký kraj“. Jeho záměrem je zlepšit během 10 – 15 let klíčové
ukazatele zdravotního stavu obyvatel kraje a zapojit do této snahy
instituce veřejné správy, městské a obecní samosprávy, nevládní
organizace, privátní subjekty, podnikatele i občany kraje.
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