
Zdravotníci z magistrátu São Tomé/PR – města, které integruje 13.  
Zdravotní region Cianorte/PR, se minulé úterý (28.) zúčastnili workshopu o teritorializaci, setkání, které 

mělo podporu Rady tajemníků zdravotních obcí z Paraná (Cosems-PR) na jeho realizaci. 

Teritorializace jednotného zdravotnického systému (SUS) znamená organizovat služby podle území, tedy 

znát území - kde se odehrává život, a na základě jeho potřeb služby organizovat. Její diskuse a dialog o 

jejích možnostech se snaží stanovit geografické oblasti odpovědnosti a činnosti zdravotnických týmů. 

Iniciativa při té příležitosti poskytla účastníkům prostor pro širokou diskusi o procesech a také pro 

přínos posílení konceptu zdravotního území. 

Iniciativa byla strukturována tak, aby pracovala s řadou strategií a fází plánování – diagnostika; 

identifikace a stanovení priorit v otázkách zdraví a programování; operacionalizace a monitorování 

zdravotnických akcí – neoddělitelné od procesu identifikace území a jeho možností, mimo jiné podpora 

aktivní účasti subjektů v procesu kolektivního budování znalostí prostřednictvím více participativního a 

kolaborativního přístupu, oceňování integrace. 

Setkání se zúčastnila regionální podporovatelka Cosems-PR Marcia Benedet; a místní zdravotnická 

manažerka – Vera Lúcia Garciaová, kromě komunitních zdravotních agentů, zdravotních sester, 

sociálních pracovníků a ošetřovatelských techniků z magistrátu Svatého Tomáše. 

• 13. zdravotní region, který se nachází na makroregionálním severozápadě Paraná, má 

odhadovanou populaci asi 155 tisíc obyvatel. Kromě São Tomé, pododdělení v současné době 

zahrnuje obce Cianorte, Cidade Gaúcha, Guaporema, Indianópolis, Japurá, Jussara, Rondon, São 

Manoel do Paraná, Tapejara a Tuneiras do Oeste. 

• Ode dneška bude Aracaju hostit 12. severovýchodní makroregionální setkání koordinátorů 

STD/AIDS. Je to již potřetí, co bylo hlavní město Sergipe vybráno jako hostitel akce. Setkání se 

koná v aule hotelu Parque dos Coqueiros na Orla de Atalaia tento čtvrtek 23. od 8 do 18 hodin a 

v pátek 24. od 8 do 17 hodin. 

Setkání se koná každých šest měsíců a schází se na něm 

všichni obecní a státní koordinátoři STD/AIDS v regionu 

Severovýchod, aby diskutovali o politikách prevence a léčby 

nemocí. Vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelnou schůzi, 

koordinátoři definují program pro příští příležitost na 

předchozí schůzi. Makroregionální setkání bude letos 

diskutovat o tématech vybraných na předchozím setkání, 

které se konalo ve městě Maceió v prosinci loňského roku. 

Podle koordinátora Městského programu STD/AIDS Eudes 

Barroso umožňuje setkání jako toto řadu relevantních diskusí o prevenci AIDS v severovýchodním 

regionu. "Na tomto setkání se sejdou koordinátoři z celého severovýchodu, aby definovali, jaké jsou 

problémy, kterým čelí epidemie AIDS, s ohledem na organizaci zdravotnických služeb v rámci 

specifického kulturního kontextu tohoto regionu," zdůrazňuje Eudes. 



Denní program 
Na 12. severovýchodním makroregionálním setkání koordinátorů STD/AIDS se budou diskutovat 

strategie pro rozšíření diagnostiky sexuálně přenosných nemocí a AIDS (STD/AIDS). Kromě toho budou 

koordinátoři diskutovat o strategiích Programu pozitivní prevence, jehož cílem je zabránit pacientům, u 

kterých byl diagnostikován virus AIDS, infikovat další lidi. 

Kromě těchto témat budou koordinátoři přítomní na setkání diskutovat o programech kontroly 

STD/AIDS, sledování indikátorů nákazy virem a úmrtnosti ve státech regionu Severovýchod. 

Využití více geografických měřítek v plánování regionálního rozvoje 
1. Vivian Costa Brito 

2. Doktorand v oboru regionální rozvoj na Regionální univerzitě v Blumenau (FURB). 

3. Marcos Antonio MattediProfesor a koordinátor postgraduálního programu v regionálním rozvoji 

na University of Regional de Blumenau (FURB). 

Gilberto Friedenreich dos Santos 

Profesor postgraduálního programu v regionálním rozvoji na Universidade de Regional de Blumenau 

(FURB).Rozvojové a regionální rozvojové akce v Brazílii jsou založeny na předpojatosti plánování jako 

státní veřejné politiky aplikované na národní území. Tyto politiky byly akcentovány po druhé světové 

válce as tím vzniklo několik plánů, programů a politik s odlišnými charakteristikami. 

 V popředí byly politiky založené na makroregionálním plánování, které s územím zachází homogenně, 

naplňuje předpoklady ekonomického rozvoje a často i sektorově zaměřené, nazývané paradigma 

„shora“. 

 V tomto kontextu existuje Perrouxův vliv na makroprostorové přístupy. Od 70. let 20. století se začaly 

objevovat mikroprostorové přístupy, jejichž příkladem je Silicon Valley, založené na myšlence „místního 

rozvoje“ nebo „endogenního“ a na Marshallových studiích o „třetí Itálii“, definované jako paradigma 

„zdola“ . 

Vize územního plánování, která přechází z makroregionálního do mikroregionálního měřítka, je v 

plánování veřejných rozvojových politik něčím novým, vyjádřeným vytvořením Národní politiky 

regionálního rozvoje (PNDR) v roce 2003. centralizované akce pro strukturování regionů a snižování 

regionálních asymetrií, obecně založené na ekonomické dimenzi a propracované exogenním způsobem, 

zahrnují však heterogenní kontexty a různá území, což vede ke konfliktům. 



• Územní plánování vkládá nové dimenze do vymezení cílů 

plánů a zahrnuje formy participace, které prostupují 

vypracování, provádění a kontrolu, ať už akcí, plánů, 

programů a/nebo projektů. 

• V tomto aspektu jde především o politický a sociální 

rozměr. Pokud dojde ke souběhu mezi regionálním 

plánováním a rozsahem působnosti územního plánování, 

konflikty se zmírňují. 

• Jinak dochází k nárůstu konfliktů souvisejících s prvky 

teritoriality, které zahrnují organizaci prostoru člověkem, 

mocenskými skupinami a silovými poli působícími v 

území. 

To znamená pochopit, že v procesech rozvoje je zapojeno mnoho skalárních vztahů a že k tomu, aby se 

objevily heterogenity, je nutné plánování v různých geografických měřítcích. Jako veřejná politika PNDR 

propojuje vztahy mezi státem, společností a rozvojem aplikované na daný územní kontext, ať už je to 

místní, regionální, národní nebo globální.  

Ústředním cílem této studie je proto zkoumání plánování těchto akcí ze sociálně-prostorové perspektivy. 

Vychází z analýzy vztahu mezi státem, společností a rozvojem v sociálně-prostorové perspektivě k 

pochopení rozměru plánování v PNDR. 

Tato diskuse o regionální problematice v multidimenzionální perspektivě je v souladu s 

multidisciplinárním zaujatím postgraduálního programu regionálního rozvoje na Regionální univerzitě v 

Blumenau (FURB) a výzkumníci tohoto článku aplikují svou analýzu. 

 V tomto smyslu vynikají studie Ivo Marcose Theise s Výzkumným centrem regionálního rozvoje o 

využití nástroje plánování prostřednictvím nerovnoměrného rozvoje (THEIS; BUTZKE, 2010). 

Článek má tři části, kromě úvodu a závěrečných poznámek. První pojednává o začlenění regionálního 

plánování do veřejných politik, jeho rozsahu, územních limitech, ve kterých se nachází, a jeho 

koncepčním pojetí. 

 Druhá pojednává o modelech plánování rozvoje uplatňovaných v Brazílii s důrazem na modely s 

politickou zaujatostí a plánem regionálního rozvoje s využitím více geografických měřítek v plánování 

PNDR. Analýza PNDR, její plánování, struktura a implementace. Na závěr jsou k PNDR učiněny některé 

kritiky a doporučení. 


