KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

XIV. VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BRUNTÁL,
13. 9. 2018
Dne 13. 9. 2018 se odborní pracovníci KHS MSK zúčastnili akce XIV. Veletrh sociálních
služeb města Bruntál 2018, která se konala ve Společenském domě v Bruntále.
V průběhu celého dne byla spuštěna prezentace o činnosti KHS MSK na dotykové
obrazovce. Rovněž byly prezentovány postery na různá témata – výživa, dopravní úrazy,
kouření, klíšťová encefalitida. Zájemcům byly k dispozici zdravotně výchovné materiály –
očkování, sůl, cukr, cholesterol, BMI, kouření, aktuální informace o spalničkách a také
Zpravodaj KHS MSK 2018 a písemné informace o činnosti KHS MSK.
Dospělí návštěvníci měli možnost využít měření tělesné analýzy na přístroji Tanita, na
kterém zjistili svoji hmotnost, procento tělesného tuku, procento tělesné vody, hmotnost
svalů, metabolický věk, kostní hmotu a další parametry. Kuřáci i nekuřáci využívali
informativní měření množství CO v dechu na přístroji Smokerlyser (udává množství
karboxyhemoglobinu v krvi), zároveň si mohli prohlédnout model hlenu. Závažnost
problematiky kouření dokládá zájem občanů o postery zpracované k této problematice.
Pro děti byly připraveny dva úkoly – určování zdravých a nezdravých potravin a jejich třídění
do dvou košíků a luštění křížovek (předmětem otázek byla zejména výživa člověka).
Této akce se KHS MSK zúčastnila již potřetí. O tom, že byla účast úspěšná a prospěšná,
svědčí značný zájem veřejnosti.
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Poděkování
Dobrý den,
jménem organizátorů XIV. Veletrhu sociálních služeb Města Bruntálu Vám děkuji za to, že
jste se svými aktivitami podíleli na jeho programu.
Těším se na další spolupráci a přeji krásné dny,
Mgr. Pavla Sohrová
vedoucí oddělení sociálních služeb
Městský úřad Bruntál
odbor sociálních věcí
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