KATEDRA PSYCHOLOGIE
ODDĚLENÍ PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ
A VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

Vás zve na přednášku

O ALERGII A ASTMATU
v pondělí 9. 4. 2018
od 8.00 do cca 14.00 hod
v učebně CH307
přednáší Dr. Václava Gutová

Obsah přednášky:
 alergie
 astma
 alergická rýma
 atopický ekzém
 alergie na potraviny
 alergie na hmyzí jed
 anafylaktická reakce
Přednáška se uskuteční v rámci projektu 7A – 7x o alergii a astmatu
pro školu České iniciativy pro astma o.p.s. (ČIPA).

7A - 7x o alergii a astmatu pro školu - celorepublikový projekt
Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu je celostátním dlouhodobým projektem, který
reaguje na stále vzrůstající počet alergických onemocnění a astmatu. V posledních letech
došlo k významnému zlepšení zdravotního stavu nemocných alergií a astmatem, především
po zavedení moderních preventivních léků a léčebných postupů a opatření do praxe. U většiny
nemocných dochází ke stabilizaci onemocnění a kvalita jejich života je srovnatelná se
zdravými lidmi. Přesto se stále mohou objevit velmi vážné, až život ohrožující situace.
Většina alergických onemocnění začíná v dětství, proto je vysoce pravděpodobné, že zhoršení
stavu nebo závažné reakce mohou nastávat i ve škole. Po dosud provedených průzkumech je
jasné, že školy na takové situace v současné době nejsou připraveny. Předkládaný projekt
proto nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky.

Cíle projektu








zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů a dalších pracovníků mateřských, základních a
středních škol v problematice alergických onemocnění a astmatu,
naučit pedagogy řešit život ohrožující situace související s alergií a astmatem, které se
vyskytnou ve škole,
představit možnosti aplikace daného tématu v běžné výuce v souladu s rámcovými
vzdělávacími programy,
naučit pedagogy aktivně vyhledávat rizikové děti s alergií či astmatem,
aktivně zapojit učitele do úpravy školního (i mimoškolního) prostředí, aby bylo
vhodné i pro alergiky,
podpořit dialog mezi rodiči a učiteli alergických dětí,
rozšířit nabídku projektů podpory zdraví, pomáhat školám naplňovat jeden z cílů
vzdělávání, jímž je učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví a být
za ně zodpovědný.

www.cipa.cz

