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KONFERENCE HEALTHGIS – LIBEREC 7. a 8. 4. 2022 

Koncem minulého týdne proběhl pod hlavičkou Technické univerzity v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci druhý ročník mezinárodní mezioborové konference, jejímž tématem byla komunikace a digitální 
prostředky v ochraně zdraví v době covidu a po něm. Své odborné pohledy a zkušenosti představily dvě desítky 
expertů z oborů epidemiologie, veřejného zdraví, geografie, geoinformatiky a komunikace z Česka, Dánska, 
Německa a Nizozemí. 

Po dvouletém období intenzivního řešení covidové pandemie byla tato konference prvním setkáním odborníků, 
kteří se na jejím zvládání na lokálních úrovních podíleli. V důsledku velké dynamiky a intenzity epidemie přinesla 
mnoho zkušeností, které je třeba analyzovat a vyhodnotit. Zásadním tématem byl sběr dat, jejich správa a uložení, 
analýza a vizualizace digitálními metodami. Tedy postupy efektivního používání prostorových dat popisujících 
mimořádné události, a to nejen orgány ochrany veřejného zdraví, ale všech, kteří se na zvládání krize podílejí. Dalším 
tématem byla komunikace a mezioborová spolupráce.  

„Cílem našich konferencí na téma Public Health je vytvářet prostor pro sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností. 
Ty nám napovídají, že mimořádné události typu pandemie jsou zvládnutelné jedině za přispění mnoha odborníků 
zdánlivě nesouvisejících oborů. Multioborová komunikace podpořená digitalizací a efektivní komunikaci zapojující 
mapy, práci geografů, jsou mixem nástrojů pro řešení i budoucích zdravotních krizí. Krajské hygienické stanice ve 
své odborné práci přitom nesmí zůstávat osamoceny. Jednou z možností je hledat podporu i ve spolupráci 
s univerzitami. Dobrým příkladem je naše liberecká spolupráce podtržená již několika společnými výzkumy,“ 
vysvětluje Jiří Šmída, z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, TUL.  

„V rámci konference jsme se shodli na zásadních bodech, které musíme plnit pro získání a udržení důvěry. Jsou jimi 
aplikace postupů založených na důkazech, využívání digitalizace, která nám může pomoci získat čas v době řešení 
epidemie a stálá podpora vzdělávání, která hraje velkou roli na poli výměny zkušeností a sledování nových možností 
zefektivnění,“ shrnuje Jana Loosová, ředitelka KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci.  

Součástí konference byly také 3 workshopy pro odborníky zastupující orgány veřejného zdraví: 

EpiGIS: nástroj pro sběr, správu a komunikaci epidemiologických dat - prezentace informačního systému EpiGIS 
pro lokální epidemiologická šetření vyvíjeného Technickou univerzitou ve spolupráci s KHS Libereckého kaje. Jeho 
základní funkce jsou určeny pro tvorbu a správu formulářů pro šetření, použití formulářů pro sběr digitálních dat                                         
s geografickou polohou, opravy a filtrování dat a vizualizace v grafech a mapách. 

Mapy v epidemiologii: tipy a triky pro jejich tvorbu a opatrné a správné používání zaměřený na praktické postupy 
tvorby map pro epidemiologická šetření a komunikaci s veřejností s použitím jednoduchých a dostupných nástrojů.  

“Zdravá” komunikace v krizové situaci: uvnitř týmu a s veřejností – workshop byl zaměřen na formulace vhodných 
otázek a reakcí v rámci telefonického sběru dat v krizových situacích, zásady aktivního naslouchání, práce s vlastním 
zdrojem a motivací při práci rámci KHS. 

Záštitu nad konferencí převzali děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, děkan Fakulty 
zdravotnických studií TUL a hejtman Libereckého kraje. Svou osobní účastí význam akce pro téma veřejné zdraví 
v České republice podtrhl ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizace Srđan Matić. Ve svém 
konferenčním vstupu zdůraznil nutnost používat kvalitní data a informace jak pro rozhodování v době mimořádných 
událostí, tak i pro komunikaci s veřejností. 

 

Další informace o konferenci včetně představení vybraných referátů jsou dostupné zde. 
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https://healthgis.tul.cz/konference

