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Motto

Hlavní determinantou zdraví jsou lidé. Je důležité usilovat o zvýšení

zájmu lidí o zdraví a o posílení jejich odpovědnosti za péči o zdraví.

Je proto žádoucí zlepšit dostupnost takových informací, které

občanům usnadní správnou volbu životního stylu a zlepší jejich

orientaci v systému zdravotní péče.

Každé rozhodnutí v běžném životě má ty nebo ony zdravotní důsledky.

Odpovědné rozhodování informovaného a svébytného občana se

stává nezbytnou komponentou široce pojímaného systému

zdravotní péče ve 21. století.

Jde jak o potřebu větší zainteresovanosti všech jednotlivců na péči o

vlastní zdraví, tak i o větší podíl na péči o zdraví své rodiny a o

snahu přispět k rozvoji společnosti, která si zdraví váží a která

usiluje o tvorbu zdravého životního prostředí.

Prof. Jan Holčík

Zvýšení zájmu o zdraví

2



Národní strategie Zdraví 2020

Akční plány:

 Elektronizace zdravotnictví

 Rozvoj zdravotní gramotnosti

Národní strategie elektronického zdravotnictví

Specifický cíl: 

 Informační podpora péče o vlastní 

zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti

Strategie, Akční plány, Specifické cíle
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Akční plán Rozvoj zdravotní gramotnosti

Cíle:

 Strategie soustavného rozvoje zdravotní gramotnosti

 Informační a komunikační podpora procesu zvyšování 
zdravotní gramotnosti

 Výchova a vzdělávání
 Zvyšování zdravotního uvědomění a gramotnosti adolescentů s 

pomocí lékařů primární péče

 Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci všech 
úrovní vzdělání

 Vytvoření a realizace motivačního programu „Zvýšení sdílené 
odpovědnosti za zdraví ve vztahu k rizikovým faktorům životního 
stylu

Národní strategie Zdraví 2020
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Akční plán Rozvoj zdravotní gramotnosti

Cíle:

 Monitoring zdravotní gramotnosti v populaci České 
republiky

 Zvýšení relevance a správnosti zdravotních informací v 
mediích a medializace Zdraví 2020

 Portál „Z2020 Navigátor“ přehled dobré praxe pro 
implementaci Zdraví 2020 v ČR

Národní strategie Zdraví 2020
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Národní strategie elektronického zdravotnictví
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Postup tvorby:

Metodika přípravy veřejných strategií
verze k 30. 11. 2012                                       www.verejne-strategie.cz

07/2014 – 10/2014 11/2014 – 01/2015 02/2015 – 03/2015

03/2015 – 06/2015 05/2015 – 08/2015 07/2015 – 10/2015



Zásady tvorby Strategie

 Respekt k očekávání uživatelů strategie

 Otevřenost 

 Odborná oponentura

 Institucionální základ

 Udržitelnost
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Vize a Strategické cíle

Strategické cíle:

1. Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní 
zdraví

2. Zvýšení efektivity zdravotnického systému

3. Zvýšení  kvality a dostupnosti  zdravotních služeb

4. Rozvoj infostruktury a správy elektronického 
zdravotnictví

8

Vize:
Rozvoj podpory v poskytování zdravotních služeb s využitím 
prostředků informačních technologií přinese do českého 
zdravotnictví růst dostupnosti, kvality, bezpečí a efektivity



Zvýšení zainteresovanosti občana na 

péči o vlastní zdraví

Specifické cíle:

 Snadný a rovný přístup k informacím o 

poskytovatelích a dostupnosti zdravotních služeb

 Informace o zdravotním stavu a léčebném plánu

 Informační podpora péče o vlastní zdraví a 

zvyšování zdravotní gramotnosti
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Zvýšení zainteresovanosti občana na 

péči o vlastní zdraví

Specifické cíle a opatření:

 Snadný a rovný přístup k informacím o poskytovatelích 
a dostupnosti zdravotních služeb
 Úplný přehled o poskytovatelích zdravotních služeb včetně 

kvalitativních parametrů

 Elektronické objednání zdravotní služby

 Distanční elektronická konzultace zdravotního stavu

 Informace o zdravotním stavu a léčebném plánu
 Snadný přístup k osobnímu zdravotnímu záznamu včetně 

osob blízkých

 Otevřený přístup k úplnému osobnímu účtu v systému příjmů 
do fondů plátců a úhrad zdravotních služeb
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Informační podpora péče o vlastní zdraví 

a zvyšování zdravotní gramotnosti

Opatření:

 Otevřený a přehledný přístup k informacím o podpoře
zdraví a dostupných preventivních programech

 Zvyšování zdravotní gramotnosti prostřednictvím
kvalifikovaných informací

 Ucelená komunikační podpora programů péče o chronicky
nemocné
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Portál podpory zdraví

Funkce:

 Poradenská, pomocná a konzultační

 Komunitní

 Varovná a ochranná

 Výchovná a motivační

 Koncepční, inovační a rozvojová

 Metodická, aplikační a formativní

 Výzkumná
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Portál podpory zdraví

Zásady:

 Orientace na všechny občany s potřebnou 

diferenciací

 Věrohodnost informací a odborná úroveň

 Návaznost na další informační zdroje a na sociální 

sítě

 Solidní institucionální a organizační zajištění

 Pečlivá mediální příprava a podpora
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Poděkování členům týmu akčního plánu 

Rozvoj zdravotní gramotnosti

Děkuji za pozornost!

Ing. Martin Doležal

martin.dolezal@mzcr.cz

14

Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.,

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

MUDr. Mgr. Petr Struk, PhDr. Helena Bouzková, MUDr. Marie Nejedlá,

MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Marta Šimůnková, MUDr. Pavel Kubů


