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Dnes stojíme před složitým komplexem mnohdy 

protichůdných tendencí, na jedné straně 

objektivních poznatků, na druhé straně postojů 

veřejnosti, názorů politické sféry a zájmů 

potravinářské produkce a distribuce. Tuto 

heterogenní směs modifikují masová media, někdy 

racionálně, jindy naopak.  

Významným požadavkem doby proto je spojit síly 

k rozvoji zdraví a zdravé výživy. Nejdůležitějším 

partnery na této scéně jsou bezpochyby resorty 

zdravotnictví a zemědělství a ideálním pojítkem 

zájmu obou resortů by asi byla výživová politika 

státu.  



Komunikace a vnímání rizik – součást HRA 

Hodnocení rizik: 
Určení nebezpečnosti 

Vyhodnocení vztahů mezi dávkou a 
odpovědí 

Hodnocení expozice 

Charakterizace rizika 

Řízení rizika 

Komunikace rizika 

Vnímání rizika 

 



Nevěřil byste, jak je 

komunikace důležitá. 



Co je „Komunikace rizika“ ? 

Je  to 

intenzivní,  

nepřetržitý 

 a otevřený  

tok informací  

o průběhu a výsledcích hodnocení a 

řízení rizik mezi všemi složkami 

společnosti. 



V čem komunikace rizika spočívá? 

 základním principem je right to know 

 

 je nutné zahrnout všechny zainteresované 

složky společnosti k optimalizaci rizika 

 

 podmínkou je důvěra v předávanou informaci  

a v toho, kdo ji předává 



Vnímání rizika 

A jak vnímáte 

zdravotní riziko vy? 



Co vnímat pod pojmem“ Vnímání rizika“? 

Jedná se o  

subjektivní pochopení  

existence rizika, výsledků jeho 

hodnocení i opatření přijatých  

v rámci jeho řízení 

 

 



Skvost české gotické malby, 

Zbraslavská madona, ze 14. stol.  

Z farního Kostela sv. Jakuba 

Většího na Zbraslavi , nyní  

v Národnímu muzeu. Na krku je 

patrné vole v důsledku 

(hypofunkční) strumy, což se 

tehdy nepokládalo za kosmetický 

defekt. Nešlo o nic neobvyklého. 





V České republice se už po druhé světové válce, díky 

doc. Šilinkovi, začalo s deficitem jódu bojovat 

přidáváním jodidu draselného do kuchyňské soli.  

Počátkem 90. let však šetření Endokrinologického 

ústavu ukázala, že v populaci je poměrně vysoké 

procento lidí s nedostatečnou saturací jódem. 

Mírným nedostatkem trpělo 50 % dospělých, 

vážnějším pak 12 % mužů a 21 % žen, 7 % chlapců 

a 10 % dívek.  

Problémy s nedostatkem jódu neměla jen ČR, ale 

většina zemí a na naléhavost řešení upozornila 

Světová zdravotnická organizace a akcentoval ho 

světový kongres UNICEF. 



1995 - Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu (MKJD). 

Iniciátorem byla skupina zdravotníků – endokrinologů, 

hygieniků a pediatrů, která se rychle rozrostla o představitele 

dalších resortů a profesí.  Členy komise se stali zástupci 

ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství a 

ministerstva obchodu. Kromě nich jsou dnes v komisi 

odborníci, z Výzkumného ústavu potravinářského, 

Zemědělské fakulty Jihočeské university v Českých 

Budějovicích, dále reprezentanti výrobců a distributorů 

kuchyňské soli obohacené jódem, farmaceutického průmyslu 

vyrábějícího léčiva s jódem,  producenti náhradní kojenecké 

mléčné výživy suplementované jódem a výrobci některých 

potravinových doplňků s jódem.  

- nemá formální statut,  

- nemá žádný rozpočet 

- práce členů v komisi je dobrovolná 



MKJD za příčiny nově vzniklého jódového deficitu označila úpadek 

zájmu o problém v minulosti vyřešený,  ztráty jódu při průmyslové 

úpravě potravin, snižování spotřeby soli, úbytek jódu při 

skladování soli, nízkou spotřebu mořských produktů a interferenci 

jódu s některými strumigeny   

Opatření  navržená komisí a realizovaná napříč rezorty:  

Zvýšení limitu jódu v suplementované kuchyňské soli  

Používání stabilnějšího jodičnanu místo nestabilního jodidu.  

Obohacování náhradní dětské mléčné výživy a dětských ovocných 

přesnídávek a dalších výrobků.  

Používání jodizované soli výrobci masných a pekárenských výrobků.  

Úhrada jodidu ze zdravotního pojištění a jeho ordinace, když lékař 

zjistí, zejména u těhotných a kojících žen, nedostatek jódu. 

Optimalizace obsahu jodu v kravském mléce 

Monitoring 



Vzestup saturace jódem u obyvatelstva ČR
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Před rokem 1995:  Pod 50  ug/L: 16% mužů a 29% žen, r. 2000 3% resp.4% 

150-300 ug/L optimum 



Požadavky komise na  partnery – ministerstva, výrobce a 
distributory kuchyňské soli a potravinářských produktů 
– měly a mají vždy pouze povahu doporučení, a přesto 
jsou rychle a operativně realizovány, protože byly a jsou 
vhodně a přesvědčivě komunikovány: 

Spojování individuálního a kolektivního úsilí a široká 
mezirezortní spolupráce lidí i organizací napříč celou 
společností.  

Důležitým přínosem je spolupráce se sdělovacími 
prostředky, školami, závodním stravováním, podpořená 
aktivitami v rámci celostátních Dnů jódu 6. března.  

Pravidelně konané celostátní odborné konference informují  
laickou i odbornou veřejnost, hodnotí dosažený stav a 
doporučují další postup.  

Od počátku práce na zvládnutí problému existovaly 
objektivní podklady o rostoucím nedostatku jódu a  
hypotyreózách v české populaci byly používány vědecky 
podložené argumenty, zhodnoceno riziko = EBM  



Závěr: 

 Výtečná práce MKJD je dobrým modelem spolupráce dvou 

hlavních resortů – zdravotnictví a zemědělství - při 

řešení otázek výživy a zdraví. Ukázalo se, že dobře 

definovaný zdravotní a nutriční problém, který je 

naléhavé řešit, přitáhne zájem renomovaných odborníků 

našich resortů a pokud jim vytvoříme alespoň minimální 

pracovní podmínky, dostaví se prokazatelné výsledky. 

Práce MKJD, díky tomu, že se realizovala na dobrovolné 

bázi, probíhala bez antagonizmů a všechna přijímaná 

opatření vždycky vznikla konsenzem členů komise.  



 

„Umění promluvit není o nic větší 

ctnost než umět přestat.“ 
Lucius Annaeus Seneca 

 

Děkuji za pozornost 


