
  

CÍL 19: VÝZKUM A ZNALOSTI V ZÁJMU 
ZDRAVÍ 

  

DO ROKU 2005 ZAVÉST TAKOVÝ ZDRAVOTNÍ VÝZKUM A INFOR MAČNÍ I KOMUNIKAČNÍ 
SYSTÉM, KTERÝ UMOŽNÍ VYUŽÍVAT A PŘEDÁVAT ZNALOSTI VEDOUCÍ K POSILOVÁNÍ A 

ROZVOJI ZDRAVÍ VŠECH LIDÍ  

  

V ČR existuje stabilizovaný systém institucionalizovaného a orientovaného zdravotnického výzkumu, 
jehož garantem je Interní grantová agentura MZ. Zaměření výzkumu je dáno dlouhodobými cíli a 
prioritami, schválenými VR IGA a VR MZ. Vedle toho se na výzkumu podílí GA ČR a stále víc také 
mezinárodní grantové agentury, zejména evropský 4. a 5. rámcový plán VaV. Nově se zpracovává pro 
časový horizont 2020 plán OVaV, kde je z hlediska ZDRAVÍ 21 důležité akcentovat oblast kvality 
života. 

Vzdělanost obyvatel v ČR je vysoká, na úseku výchovy ke zdraví však je stále řada rezerv. Veřejnost 
je mnohdy ovlivňována informacemi, které nemají vědecký základ. Znalosti v zájmu zdraví je třeba 
stále zvyšovat. 

  

  

  

  

Dílčí úkol č. 19. 1. 

Politiku výzkumu orientovat na priority dlouhodobé politiky zdraví pro všechny 

  

Současný stav:  

Politika výzkumu v oblasti zdravotnictví v ČR odpovídá základním podkladům HFA. 

Kompetenčním zákonem je určeno, že zdravotnický výzkum spadá do působnosti resortu 
zdravotnictví. V současné době je členěn do 12 programů, které korespondují s prioritami stanovenými 
WHO (kardiovaskulární výzkum, nádorová onemocnění, genetika a reprodukce, zdraví a prostředí, 
zdravotní systémy a informatika, imunologie, mikrobiologie a infekční choroby, pediatrie aj.). 

V rámci každého programu jsou vytyčena prioritní témata pro příslušné oblasti výzkumu. Na jejich 
koncipování se účastní přední specialisté doporučení odbornými společnosti ČLS JEP, špičkovými 
pracovišti v oboru, lékařskými fakultami apod. Celá posuzovací činnost týkající se přihlášek o grant, 
hodnocení průběžných a závěrečných zpráv za řešení projektů atd. je v plném souladu s 
doporučeními EMRC, která byla formulována na semináři EMRC v Praze v roce 1998 a představitelé 
IGA MZ se na nich autorsky podíleli. 



Lze konstatovat, že řízení zdravotnického výzkumu v rámci gesce Ministerstvem zdravotnictví se 
osvědčilo. Jde jednak o výzkum institucionální a orientovaný a podporu výzkumu industriálního. Na 
těchto základech lze doporučit, aby zdravotnický výzkum byl v resortu zdravotnictví ponechán. 

Návrh ponechat zdravotnický výzkum v gesci resortu nemění nic na faktu, že v souladu s rozhodnutím 
vlády ČR je v současnosti koncipována MŠMT ve spolupráci s Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj 
Národní politika výzkumu a vývoje v ČR, jejíž součástí je rovněž návrh programu výzkumu a vývoje ve 
zdravotnictví. I tento materiál, který je zatím projednáván, je koncipován v návaznosti na doporučení 
WHO, 6. Rámcový program Evropské unie a na další mezinárodně významné materiály. 

   

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

  

19.1.1: Politiku orientovaného výzkumu a vědy ve zdravotnictví zaměřit na kvalitu života   
  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: MŠMT, MZe, ČAV, VR IGA MZ, VR MZ, Technologické centrum AV 
  termíny: kontrolní termín 1 x ročně   

  

19.1.2: Politiku zdravotnického výzkumu organizací přímo řízených Ministerstvem        
zdravotnictví zaměřit  na aktuální problémy českého zdravotnictví 

  

  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: IZPE, VR MZ, VR IGA MZ, Technologické centrum AV 
  termíny: kontrolní termín 1 x ročně   

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- počty schválených grantů a hodnocení závěrečných zpráv. 

  

     

Dílčí úkol č. 19. 2. 

Vytvořit mechanismy umožňující poskytovat a rozvíjet zdravotní služby na základě vědeckých 
poznatků 

  

Současný stav : 

V ČR je vžitý a tradicí vyzkoušený systém vzdělávání všech povolání potřebných k zajištění 
zdravotních služeb. Je organizovaný a kontrolovaný IPVZ v Praze a IDVPZ v Brně pod přímou 
kontrolou a rozhodování Ministerstva zdravotnictví. Vědecké bádání a uplatnění jeho nejnovějších 
výsledků ve vzdělávání odborníků všech zdravotnických povolání na základě medicíny založené na 
důkazech je zajištěno přímou spoluprací  s odbornými vědeckými společnostmi v čele s ČLS JEP, 
profesními komorami a s vysokými školami. Podílejí se na akreditaci vzdělávacích pracovišť i na 
hodnocení znalostí při specializačních zkouškách (atestacích). Je tak zajištěna zpětná vazba 
informací o znalostech školitelům. 



K rozšiřovaní vědeckých poznatků k rozvoji zdravotních služeb přispívají sami řešitelé výzkumných 
projektů, jejich pracoviště, instituce organizující výzkum i ministerstvo a jeho poradní orgány. Řešitelé 
výzkumných projektů předkládají poznatky výzkumů veřejnosti a napomohli tak využití svých výsledků 
při poskytování zdravotní péče v dalších zdravotnických zařízeních. Podmínkou pozitivního hodnocení 
řešení výzkumných prací v rámci zdravotnického výzkumu je publikování jejich výsledků.  

Orgány IGA MZ pravidelně jednou ročně hodnotí dosažené průběžné výsledky z řešení výzkumných 
projektů, které MZ finančně podporuje, a také výsledky ukončených projektů, jejichž řešitelé 
předkládají závěrečné zprávy. O nejvýznamnějších výsledcích dosažených při řešení výzkumných 
projektů je informováno vedení ministerstva a nejlepší z nich jsou oceněny výroční cenou ministra 
zdravotnictví. Všechny závěrečné zprávy řešení výzkumných projektů IGA MZ jsou ze zákona 
shromažďovány a uchovávány, a to v Národní lékařské knihovně, kde tak jsou výsledky výzkumu 
trvale zpřístupněny.  

Tento zavedený systém je obecně akceptovaný a v nejširší občanské veřejnosti známý a přijímaný. K 
jeho rozšíření instalovalo Ministerstvo zdravotnictví Institut pro zdravotnickou politiku a ekonomiku, 
jehož jedním z úkolů je právě činnost v uvedené oblasti. V jeho dalším rozvíjení je nezbytné co nejširší 
využívání dostupných informačních systémů. 

  

  

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

  

19.2.1: Vypracovat systém spolupráce Ministerstva zdravotnictví s IPVZ, IDVPZ, vysokými 
školami, komorami a odbornými společnostmi k aplikaci nových vědeckých poznatků do 
vzdělávání ve zdravotnictví. 

  

  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: MŠMT, IPVZ, IDVPZ, IZPE, VR MZ, Rada pro vzdělávání MZ,  ČLéK, 

ČSK 
  termíny: kontrola bude dána s datem platnosti prováděcích vyhlášek k návrhu 

zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání   

  

19.2.2: Zavést systém celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví   
  odpovědnost: MZ    
  spolupráce: MŠMT, IPVZ, IDVPZ, ČLéK, ČSK, NKZP 
  termíny: projednání Radou pro vzdělávání MZ   

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- přehled žádostí o finanční  podporu výzkumu a zhodnocení přínosu jejich řešení (ceny 
ministra). 

  

  

  

  



  

Dílčí úkol č. 19. 3. 

Užitečnost a dostupnost informací o zdraví pro politiky, manažery, odborníky ze zdravotnictví i pro 
širokou veřejnost 

  

Současný stav: 

Všechny řešené výzkumné projekty a výzkumné záměry jsou pravidelně zveřejňovány a postupovány 
do centrální evidence projektů a záměrů, spravovaných Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj. Rovněž 
výsledky výzkumu jsou zpracovávány pro Centrální evidenci výsledků výzkumu (CEV), spravovanou 
rovněž výše uvedeným poradním orgánem vlády a zpřístupňované podobně jako projekty a záměry 
v internetové síti pro všechny zájemce. 

Vedle těchto aktivit vyplývajících ze zákona o výzkumu a vývoji jsou o výzkumu podporovaném 
Ministerstvem zdravotnictví zveřejňovány pravidelně podrobné zprávy především v Časopise lékařů 
českých  a příležitostně i v dalších odborných časopisech. K 10 letům činnosti IGA byla zpracována 
publikace shrnující působení za toto období, která byla dána k dispozici jak odborné veřejnosti, tak 
např. členům vlády. 

Národní zdravotnický informační systém (NZIS) je legislativně zakotven. Odpovědnou institucí za 
provoz NZIS je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Obsah NZIS je definován 
ve spolupráci s MZ, odbornými společnostmi, výzkumnými a vzdělávacími institucemi, tak aby 
pokrýval potřeby většiny uživatelů včetně požadavků vyplývajících z našeho členství v mezinárodních 
organizacích (WHO, OECD, přidružení k EU apod.). NZIS má velmi slušnou úroveň, ale přesto je stále 
co zlepšovat. 

Vědecko-lékařské informace zpracované ÚZIS, IZPE aj. jsou trvale k dispozici prostřednictvím 
Národní lékařské knihovny. K jejich urychlené aplikaci je vhodné využívat více telematiky ve veřejném 
zdravotnictví. Pro potřeby individuální péče o pacienta je třeba větší podpory informačním sítím 
vznikajícím v českém zdravotnictví. Příkladem mohou sloužit klinické konference s přenosem 
obrazových dat založených na jejich digitálním zpracování a archivaci například v oblasti radiologie, 
endoskopické chirurgie aj. (IKEM, FN Bohunice). 

Česká republika se připojila na summitu Evropské unie ve švédském Göteborgu v červnu 2001 
k Akčnímu plánu eEurope+ 2003, společnému politickému závazku kandidátských zemí střední a 
východní Evropy, jehož cílem je využít příležitostí spojených s rozvojem nové, digitální a znalostní 
ekonomiky k realizaci informační společnosti. Jednou z priorit eEurope+ 2003 je i rozvoj zdravotnictví 
on-line. Koordinací implementace Akčního plánu eEurope+ 2003 byl pověřen Úřad pro veřejné 
informační systémy. 

  

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

  

19.3.1: Zlepšovat obsah a kvalitu sbíraných dat v rámci NZIS    
  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: ÚZIS, poskytovatelé a plátci zdravotní péče, odborné společnosti ČLS 

JEP, vládní a nevládní organizace 
  termíny: průběžně   

  



19.3.2: Poskytovat potřebné, věrohodné a kvalitní  informace včas všem uživatelům včetně 
široké veřejnosti pomocí dostupných prostředků a forem (aktuální informace, publikace, 
přehledy a to jak v papírové podobě, tak i elektronicky) 

  

  odpovědnost: MZ    
  spolupráce: ÚZIS  
  termíny: průběžně   

  

19.3.3: Rozšiřovat nejdůležitější výsledky výzkumu a vývoje ve zdravotnictví   
  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: MŠMT, MDS, VR MZ, VR IGA MZ, Rada pro vzdělávání MZ, 

Technologické centrum AV, IZPE 
  termíny: kontroly průběžně jedenkrát ročně v rámci odborných vědeckých 

společností 
  

  

19.3.4: Informovat o zdravotním stavu obyvatelstva a hlavních vývojových trendech    
  odpovědnost: MZ    
  spolupráce: MŽP, IZPE, SZÚ, ÚZIS  
  termíny: kontroly průběžně jedenkrát ročně   

  

19.3.5: Zpřístupnit výsledky výzkumu a vývoje na webových stránkách MZ, v časopisech, 
publikacích i speciálních monografiích 

  

  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: MŽP, Národní lékařská knihovna 
  termíny: kontrola průběžně jedenkrát ročně   

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- zřízení webových stránek MZ o výsledcích výzkumu a vývoje. 
- procento odborníků ve zdravotnictví, kteří mají přístup na Internet 
-  využití různých kategorií informačního obsahu webu zdravotnickými odborníky 

  

  

Dílčí úkol č. 19. 4. 

Opatření k vytvoření politiky v oblasti komunikace a přípravy zdravotních                programů, které 
podpoří program Zdraví pro všechny a usnadní přístup                k informacím 

  

Současný stav : 

MZ spolupracuje s představiteli státní správy na vytvoření národní politiky výzkumu a vývoje. 
Nezbytnou součástí této přípravy je vytvoření informační sítě, která umožní nejen kontrolu nákladů a 
získaných výsledků, ale zpětně povede k informačnímu stimulu dalšího vývoje.  Telematika, která v 
českém zdravotnictví již nabývá konkrétních forem každodenní potřeby, bude vyžadovat rozsáhlý 
systém soustavné přípravy, odborného procvičování a systému celoživotně probíhajícího vzdělávání. 



MZ přispěje k harmonizaci plánů aktivitou na poli legislativních úprav postgraduálního vzdělávání a 
připraví půdu pro vznik  jednotného systému komunikace při tvorbě a plnění zdravotních programů.  

Zajištění přístupu nejširší občanské veřejnosti k informacím o funkci zdravotního systému v ČR 
podpoří záměr projednávané strategie Zdraví pro všechny. 

  

  

Aktivity ke spln ění díl čího úkolu:  

  

19.4.1: Zajistit kooperaci při tvorbě Národního programu výzkumu a vývoje   
  odpovědnost: Rada vlády pro výzkum a vývoj   
  spolupráce: Technologické centrum AV, MZ, MŠMT, MZe, MPSV, MŽP, Akademie 

věd, Národní lékařská knihovna, IZPE 
  termíny: Kontrola průběžně jedenkrát ročně   

  

19.4.2: Dohoda o mezinárodním uznávání úrovně vzdělávání a platnosti dokladů k výkonu 
zdravotnických povolání 

  

  odpovědnost: MZ   
  spolupráce: MŠMT, MPSV, IPVZ, IDVPZ 
  termíny: 2010   

  

Ukazatele k monitorování pln ění dílčího úkolu:  

- vydání publikace Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - 
ZDRAVÍ 21. 

 
 


