CÍL 21: OPATŘENÍ A POSTUPY SMĚŘUJÍCÍ
KE ZDRAVÍ PRO VŠECHNY
DO ROKU 2010 PŘIJMOUT A ZAVÉST POSTUPY SMĚŘUJÍCÍ K REALIZACI ZDRAVÍ 21, A TO
NA CELOSTÁTNÍ, KRAJSKÉ A MÍSTNÍ ÚROVNI, KTERÉ BUDOU PODPOROVÁNY VHODNOU
INSTITUCIONÁLNÍ INFRASTRUKTUROU, ŘÍZENÍM A NOVÝMI METODAMI VEDENÍ

Pro složitý, politicky, odborně i organizačně náročný cíl - trvale zlepšovat všechny ukazatele
zdravotního stavu obyvatelstva - je třeba vytvořit systémové podmínky. Ty musí především zvýšit
zájem všech složek společnosti o zdraví a vytvořit cesty, kterými se tento zájem realizuje buď
obligatorně na úrovni státní správy nebo iniciativně v nestátním sektoru.
Stejně důležité je motivovat a inspirovat všechny partnery k zájmu o zdraví a poskytnout jim metody
práce a monitorovat plnění cílů.

Dílčí úkol č. 21. 1.
Motivovat kraje, obce a organizace k uskutečňování cílů ZDRAVÍ 21

Současný stav:
V roce 2001 se uskutečnil první krok reformy státní správy - vznik krajů, krajských úřadů a krajských
zastupitelstev. V roce 2002 budou zrušeny okresy a okresní úřady a jejich kompetence se posunou
zčásti na kraje, zčásti na pověřené obce. Nové celky, především kraje, nemají dosud vlastní dokument
o strategii dlouhodobého rozvoje péče o zdraví. Dobrým základem této důležité práce je program
ZDRAVÍ 21.
Aktivity ke splnění dílčího úkolu:
21.1.1:

Poskytnout představitelům krajů komentované vládní usnesení k programu ZDRAVÍ 21 a
motivovat je ke spolupráci a rozpracování pro podmínky kraje
odpovědnost:
MZ
spolupráce se doporučuje krajským hejtmanům
termíny:
2002

21.1.2:

Uspořádat informační a propagační kampaň k podpoře ZDRAVÍ 21 a průběžně věnovat
pozornost seriózní medializaci programu a příslušných cílů a úkolů
odpovědnost:
Rada pro zdraví a životní prostředí
spolupráce:
MZ, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, územně samosprávné celky

termíny:

21.1.3:

2003 a průběžně

Zorganizovat pro představitele krajů seminář k práci na zdravotní politice kraje - ZDRAVÍ
21
MZ
odpovědnost:
spolupráce se doporučuje krajským hejtmanům
termíny:
2003
Vypracovat krajský program ZDRAVÍ 21 jako dlouhodobou strategii rozvoje péče o zdraví,
včetně způsobu trvalého monitorování jeho realizace
doporučeno krajským hejtmanům
spolupráce:
MZ
termíny:
2004

21.1.4:

Ukazatele k monitorování plnění dílčího úkolu:
-

počet krajských programů ZDRAVÍ 21.

Dílčí úkol č. 21. 2.
Přijmout a zavádět metody, které by umožnily a usnadnily práci na tvorbě, realizaci a hodnocení
programů péče o zdraví, a pověřit nebo vytvořit pro to institucionální základ

Současný stav:
V ČR se v 90. letech vytvořila dobrá teoretická i empirická základna pro programy ochrany a podpory
zdraví. Deset let se v ČR realizuje Národní program zdraví podporující odborně a materiálně
dobrovolné aktivity komunit a organizací zaměřené na podporu zdraví a prevenci nemocí. Národní
program zdraví se zahrnuje do aktivit k realizaci programu ZDRAVÍ 21 s tím, že v oblasti projektů
podpory zdraví je nutné jejich zabezpečení, zvyšování jejich úrovně a materiální podpory. Proto je
nutné specifický ukazatel státního rozpočtu „Národní program zdraví“ zatím zachovat. Pozitivní
zkušenosti také přináší hnutí Zdravé město a Zdravá škola. V ČR tedy existuje dobrý základ pro
programy péče o zdraví.

Aktivity ke splnění dílčího úkolu:

21.2.1:

Nadále zabezpečovat realizaci projektů podpory zdraví, zvyšovat jejich úroveň a
materiální podporu

odpovědnost:
spolupráce:
termíny:

MZ
SZÚ, HS, Rada pro zdraví a životní prostředí, územní samosprávné celky
průběžně

21.2.2:

Zdokonalit metody hodnocení efektivity programů péče o zdraví
odpovědnost:
MZ
spolupráce:
SZÚ
termíny:
2004

21.2.3:

Vytvořit pro práce spojené s řízením ZDRAVÍ 21 na MZ a v SZÚ nezbytné personální
vybavení
odpovědnost:
MZ
spolupráce:
SZÚ
termíny:
2003

Ukazatele k monitorování plnění dílčího úkolu:
-

prostředky pro realizaci Národního programu zdraví ve státním rozpočtu.

Dílčí úkol č. 21. 3.
Připravit a zavést přiměřené metody spočívající na hodnotách programu ZDRAVÍ 21 a průběžně
sledovat i pravidelně hodnotit plnění krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých organizačních
záměrů, cílů a priorit prostřednictvím schválených ukazatelů

Současný stav:
Národní zdravotnický informační systém (NZIS) obsahuje již v současné době řadu ukazatelů, pomocí
kterých je možné hodnotit plnění úkolů Národního programu ZDRAVÍ 21. Další ukazatele budou
navrženy řešitelskými týmy pro jednotlivé dílčí úkoly.

Aktivity ke splnění dílčího úkolu:

21.3.1:

Shromáždit a vyhodnotit požadavky jednotlivých řešitelských týmů na NZIS a ve
spolupráci s koordinátory jednotlivých cílů a gestory dílčích úkolů připravit metodiku sběru
a zpracování dat pro výpočty ukazatelů navržených pro monitorování konkrétního úkolu
odpovědnost:
MZ
spolupráce:
ÚZIS, odborné společnosti ČLS JEP
termíny:
do konce března 2003

21.3.2:

Pravidelně zpracovávat navržené ukazatele pro monitorování programu ZDRAVÍ 21 a
poskytovat je všem uživatelům pro hodnocení plnění jednotlivých cílů a dílčích úkolů
odpovědnost:
ÚZIS
spolupráce:
MZ, ČSÚ, ostatní resorty poskytující informace do NZIS
termíny:
průběžně

Ukazatele k monitorování plnění dílčího úkolu:
-

vydání přehledu ukazatelů k monitorování dílčích úkolů.

Přehled použitých zkratek

ADP ČR
AT
AV
BSE
CEV
CPL
ČBÚ
ČEÚ
ČGPS
ČHMÚ
ČIŽP
ČLéK
ČSK
ČLS JEP
ČNÚ
ČOI
ČPS
ČSSZ
ČSÚ
ČŠI
ČÚBP
ČZPI
DRG
EIA
EMASH
EMRC
EPIDAT
EU
FN
GA ČR
GP-HESME
HACCP
HALE
HDP
HFA
HS
IDVPZ
IPVZ
IZPE
KPE
KVO
LEHAP
MKN
MŠ
MDS
MF
MK
MMR
MO

Asociace domácí péče
Protialkoholová poradna
Akademie věd
Bovinní spongioformní encephalopatie
Centrální evidence výsledků výzkumu
Centrum praktických lékařů
Český báňský úřad
Český ekologický ústav
Česká gynekologická a porodnická společnost
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
Česká lékárnická komora
Česká stomatologická komora
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Časná novorozenecká úmrtnost
Česká obchodní inspekce
Česká pediatrická společnost
Česká správa sociálního zabezpečení
Český statistický úřad
Česká školní inspekce
Český úřad bezpečnosti práce
Česká zemědělská a potravinářská inspekce (od 1.1.2003 Státní
zemědělská a potravinářská inspekce)
Systém financování ve zdravotnictví DRG platbou
Environmental Health Assessment
Evropské hnutí lékařů Kouření nebo zdraví
European Medical Research Council
Informační systém infekčních nemocí
Evropská unie
Fakultní nemocnice
Grantová agentura
Dokument Za dobrou praxi v řízení zdraví, prostředí a bezpečnosti při
práci v podnicích a jiných institucích
Hazard acceptable critical control point
Health Adjusted Life Expectancy
Hrubý domácí produkt
Zdraví pro všechny
Hygienické stanice
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Institut pro zdravotní politiku a ekonomiku
Zkažený, chybějící nebo zaplombovaný zub
Kardiovaskulární onemocnění
Lokální plány zdraví a životního prostředí
Mezinárodní klasifikace nemocí
Mateřská školka
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany

MPO
MPSV
MS
MŠMT
MV
MZ
MZe
MŽP
VVZ
MZSO
NAPZ
NCDP ČR
NKZP
NPH
NRL
NSZM ČR
OECD
OSN
OSPDL
PL
PLDD
PÚ
QoL
RVP/ZŠ, RRV/MŠ
SPL ČR
SPLDD
STD
SÚJB
SÚKL
SVL ČLS JEP
SVS
sy.CAN
SZO
SZÚ
ŠPZ
TOKS
TRN
ÚZIS
VaV
VFN
VL
VLA JEP
VR IGA
VR MZ
VÚBP
VÚPSV
VV
VZP
WHO; SZO
WHO EURO
ZP
ZŠ

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Věda a výzkum ve zdravotnictví
Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva
Národní akční plán politiky zaměstnanosti
Národní centrum domácí péče
Národní koalice zdravotnických pracovníků
Nízká porodní hmotnost
Národní referenční laboratoř
Národní síť zdravých měst
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Organizace spojených národů
Odborná společnost praktických dětských lékařů
Psychiatrická léčebna
Praktický lékař pro děti a dorost
Perinatální úmrtnost
Quality of Life - kvalita života
Rámcové vzdělávací programy
Sdružení praktických lékařů pro dospělé
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
Sexual transmitted dieseases - sexuálně přenosné nemoci
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Společnost všeobecného lékařství
Státní veterinární správa
Syndrom týraného dítěte
Světová zdravotnická organizace
Státní zdravotní ústav
Škola podporující zdraví
Test na okultní krvácení do stolice
Tuberkulóza a respirační nemoci
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Věda a výzkum
Všeobecná fakultní nemocnice
Všeobecné lékařství
Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně
Vědecká rada Interní grantové agentury
Vědecká rada MZ
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Vrozené vady
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Světová zdravotnická organizace
Regionální úřadovna WHO pro Evropu
Zdravotní pojišťovny
Základní škola

