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Programy jsou zaměřené na snížení rizikových faktorů životního stylu

u osob sociálně vyloučených, sociálním vyloučením ohrožených, u osob

s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví a ohrožených

chudobou. Naši lektoři prezentují 60 minutové interaktivní programy na

principu zážitkové pedagogiky. Můžete si vybrat jakýkoli počet programů

z nabídky níže.  Realizace všech preventivních programů je ZDARMA.

NABÍDKA

 PREVENTIVNÍCH 

PROGRAMŮ



Zacházení s odpady v domácnosti, Prevence poškození sluchu hlukem, Zdroj pitné

vody, výhody a rizika, studny soukromé a veřejné vodovody, Chemické a

nebezpečné látky v domácnosti, Předměty běžného užívání a výrobky pro děti, vlivy

vnitřního a vnějšího prostředí na člověka, Hygiena bydlení

Vyšetření základních tělesných parametrů, Preventivní prohlídky a prevence

neinfekčních onemocnění, Zvýšení dostupnosti zdravotní péče, Poradenství při péči o

novorozence

Podpora kojení,  Pravidelná a pestrá strava,  Přiměřené velikosti porcí, Jak připravit

vyvážený jídelníček,  Pitný režim,  Ovoce, zelenina,  Mléko, mléčné výrobky,  Bezpečná

příprava pokrmů,  Zdravotní nezávadnost potravin, Správné nakupování,  Prevence

nadužívání soli, Prevence nadužívání cukru, Prevence deficitu vitamínu D,  Prevence

diabetes mellitus II. typu, Prevence jódového deficitu,  Prevence obezity

Prevence alimentárních nákaz, Prevence onemocnění z klíšťat, Prevence onemocnění

chřipkou, Prevence onemocnění infekční hepatitidou A, Význam očkování

Rizika užívání tabáku, Prevence onemocnění z užívání alkoholu, Prevence užívání

nelegálních drog, Prevence gamblerství, Prevence bezpečného pohybu na sociálních sítích,

Poradenství v odvykání kouření, Správné užívání léků a riziko závislosti na lécích, Fetální

alkoholový syndrom

Pravidelná pohybová aktivita, Zdravotní cvičení, Pohybová aktivita v přírodě, Osobní rozvoj

prostřednictvím pohybové aktivity

Prevence nejen domácího násilí, Zdravé stárnutí a prevence demence, Zvládání stresu,

Vyrovnávání se s bolestí, těžkou nemocí a ztrátou blízkého člověka, Duševní hygiena,

Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte (cílová skupina dospělí), Potřeba osobního

rozvoje

Prevence nádorových onemocnění, Onkologická prevence - samovyšetření prsu,

Onkologická prevence - samovyšetření varlat

Prevence úrazů v domácnosti, Prevence dopravních úrazů, Postup při dopravní nehodě,

Prevence úrazů, Prevence pokousání a poranění zvířetem-domácí a volně žijící zvířata,

Prevence otrav, Prevence tonutí

HIV/AIDS, Prevence sexuálně přenosných onemocnění, Těhotenství, příprava na porod a

příchod dítěte, Reprodukční zdraví

NABÍDKOVÝ LIST PROGRAMŮ

Dentální hygiena, Osobní hygiena, Význam a asistence při zajištění deratizace,

dezinsekce a dezinfekce
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