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1. Medical Tribune - strana 6 (automat)

Nahoru

…raničí. Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva Poměrně velký prostor věnuje koalice podpoře zdravého životního stylu, pre‑ vence, zvyšování
zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za zdraví. Nová vláda se chce zaměřit na zave‑ dení moderního managementu chronic‑ kých onemocnění.
Slibuje také aktivní přístup k reformě psychiatrie. Té…
Tisk

ZDROJ: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

11:26 08.12.2021

2. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum

Nahoru

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17 zemích
EU a v Norsku, Rusku a Izraeli. Dnes je na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost. Proti poslednímu podobnému
výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evrops…
Internet

ZDROJ: Eurozpravy.cz - Články AUTOR: EuroZprávy.cz / ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (7x), gramotnosti (1x), gramotností (1x) DUPLICITNÍ S: Průzkum:
Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost (Ozdravotnictvi.cz - Zpravodajství); Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost ( Globe24.cz
- Domov);

Duplicitní
13:55 08.12.2021

3. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

Nahoru

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17
zemích EU a v Norsku, Rusku a Izraeli. Dnes je na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost. Proti poslednímu
podobnému výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evrops…
Internet

ZDROJ: Ozdravotnictvi.cz - Zpravodajství AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (7x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

Duplicitní
11:27 08.12.2021

4. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

Nahoru

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17
zemích EU a v Norsku, Rusku a Izraeli. Dnes je na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost. Proti poslednímu
podobnému výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evrops…
Internet

ZDROJ: Globe24.cz - Domov AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (7x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)
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11:24 08.12.2021

5. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum https://t.co/L9BR…
Nahoru
Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum https://t.co/L9BRQtjqmq

Sociální sítě

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: EuroZpravycz KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x) DUPLICITNÍ S: Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou
zdravotní gramotnost https://t.co/o4f55z2vbl (Twitter.com - Příspěvky);

Duplicitní
11:18 08.12.2021

6. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost https://t.co/o4f55z2…Nahoru
Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost https://t.co/o4f55z2vbl

Sociální sítě

14:04 08.12.2021

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: Globe24cz KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

7. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Nahoru

…nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování
zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti. Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie,
z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, …
Internet

ZDROJ: Prazsky-magazin.cz - Články AUTOR: Afri KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

09:15 13.12.2021

8. Zdravotní gramotnost v ČR se zlepšila

Nahoru

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího
výzkumu zdravotní gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. Zásadní je tak rozdíl oproti šetření z roku 2015, kdy Česká republika
výrazně zaostávala za průměrem vybraných zemí …
Internet

ZDROJ: Rtvj.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (16x), gramotnosti (9x), gramotnost (5x) DUPLICITNÍ S: Zdravotní gramotnost v ČR se zlepšila
(ZPMVCR.cz (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) - Články ); V průběhu posledních pěti let se v České… ( Facebook - Příspěvky);

Duplicitní
07:56 09.12.2021

9. Zdravotní gramotnost v ČR se zlepšila

Nahoru

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní
srovnávacího výzkumu zdravotní gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. Zásadní je tak rozdíl oproti šetření z roku 2015,
kdy Česká republika výrazně zaostávala za průměrem vybraných zemí …
Internet

ZDROJ: ZPMVCR.cz (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (16x), gramotnosti (9x), gramotnost (5x)

Duplicitní
09:03 13.12.2021

10. V průběhu posledních pěti let se v České…

Nahoru

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní
srovnávacího výzkumu zdravotní gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. Zásadní je tak rozdíl oproti šetření z roku 2015,
kdy Česká republika výrazně zaostávala za průměrem vybraných zemí …
Sociální sítě

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Facebook - Příspěvky AUTOR: RTVJ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

11. V létě mohou lidi potrápit virové gastroenteritidy, pražští hygienici nabádají k prevenci

Nahoru

…a dané téma v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“; Akční plán č. 12 Rozvoj
zdravotní gramotnosti; Priorita 4.2: Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti. V Praze 25. 6. 2019 Mgr. Zbyněk
Boublík tiskový mluvčí HSHMP
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

12. Vláda schválila aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030 ► ZDRAVÍ 2030 - STRATEGICKÝ…
Nahoru
…ávající strategické cíle: Aktuální epidemiologická situaci vedla k úpravám specifického cíle 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování
zdravotní gramotnosti a dalších relevantních částí ostatních specifických cílů (2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, 2.3 Digitalizace zdravotnictví a
3.1 Zapojení vědy a výzkumu do řeše…

Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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10:35 19.11.2021

13. Den zdraví a Drakiáda na Libuši

Nahoru

… první pomoci. K dispozici, ale bude i mnoho dalších zajímavých aktivit a také množství cenných informací, kterými si každý z nás může zvyšovat svoji
zdravotní gramotnost. Pořadatelé akce nezapomněli ani na ty nejmenší. Pro děti je tak připravena také řada aktivit – dětské workshopy, jízda na ponících,
malování na obličej, skákací hrad apod. Bude…
Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

15:25 03.12.2021

14. ONLINE tisková konference ČLS JEP a Ústavu pro zdravotní gramotnost
Zveme Vás na online tiskovou konferenci České lékařské společnosti JEP, z.s. a Ústavu pro

Nahoru

zdravotní gramotnost, z.ú. Jak se zvýšila úroveň zdravotní

gramotnosti v České republice během posledních pěti let? Výsledky mezinárodního výzkumu M-POH Tisková konference se koná 8.12.2021 online na odkazu Aktualizováno: 1x
https://www.tiskovka.online/ Pozvánku naleznete zde …
Internet

ZDROJ: Cls.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnost (2x), gramotnosti (2x)

13:52 08.12.2021

15. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu…Nahoru
Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví. Poměr Čechů, kteří mají
dostačující či excelentní úroveň zdravotní gramotnosti, od r.2015 vzrostl ze 41 na 53 %. https://t.co/htvzfOXP42

Sociální sítě

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: ozdravotnictvi KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (2x), gramotnosti (1x) DUPLICITNÍ S: Téměř polovina Čechů má
omezenou zdravotní… (Facebook - Příspěvky);

Duplicitní
14:00 08.12.2021

16. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní…

Nahoru

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví. Poměr Čechů, kteří mají
dostačující či excelentní úroveň zdravotní gramotnosti, od r.2015 vzrostl ze 41 na 53 %.

Sociální sítě

16:36 08.12.2021

ZDROJ: Facebook - Příspěvky AUTOR: OZdravotnictví.cz KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (1x), gramotnosti (1x)

17. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

Nahoru

Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam
svého podílu na léčbě a získávat i využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti
pozitivně projevuje ve zdravotní péči či preve…
Internet

ZDROJ: Mednews.cz - Články AUTOR: Výzkumy a studie KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (6x), gramotnost (4x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

10:35 19.11.2021

18. Hygienická stanice hlavního města Prahy žádá o členství v Alianci pro zdravotní gramotnost

Nahoru

Z posledního výzkumu Aliance pro zdravotní gramotnost vyplývá, že téměř 60 % obyvatel Česka má nízkou zdravotní gramotnost. Zdravotní
gramotnost se ovšem netýká jen jednotlivců, ale také institucí a organizací, které informace poskytují a jejichž rozhodnutí v té či oné míře ovlivňují zdraví lidí i
životní pohodu. „Svými aktivitami se i pražští hyg…
Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (6x), gramotnosti (3x)

22:15 13.12.2021

19. Lidové noviny - strana 11 (automat)

Nahoru

…ncí nemocí a osvojit si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v situacích, které ohrožují zdraví jedinců či skupin, ale průzkumy napovídají, že takzvaná
zdravotní gramotnost v Česku je na nízké úrovni. Možná i to je důvod, proč skupina pěti studentů poslala vedení Masarykovy univerzity předžalobní výzvu
kvůli údajnému tlaku na vakcinaci proti covidu…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x) DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 11 (automat)
(MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Morava );

Duplicitní
21:15 13.12.2021

20. Lidové noviny - strana 11 (automat)

Nahoru

…ncí nemocí a osvojit si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v situacích, které ohrožují zdraví jedinců či skupin, ale průzkumy napovídají, že takzvaná
zdravotní gramotnost v Česku je na nízké úrovni. Možná i to je důvod, proč skupina pěti studentů poslala vedení Masarykovy univerzity předžalobní
výzvu kvůli údajnému tlaku na vakcinaci proti covidu…
Tisk

00:23 02.12.2021

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

21. Kuřáků mezi Čechy ubývá. Dvojnásobně ale vzrostla obliba e-cigaret u mladých do 24 let

Nahoru

…koordinátorky Jarmily Vedralové jde o trend, který odráží mimo jiné důsledky zavedení protikuřáckého zákona, zlepšující se všeobecnou prevenci, lepší
zdravotní gramotnost Čechů i změny v životním stylu populace. Vedralová to uvedla při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašovaným pravidelně
WHO, jehož hlavním tématem je letos odvykání. „Vít…
Internet

ZDROJ: Nasezdravotnictvi.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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12:54 08.12.2021

22. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

Nahoru

…u výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evropských zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
zdravotní gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent.Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému
zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, po…
Internet

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: Globe24.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (7x), gramotnost (5x), gramotnosti (1x), gramotností (1x) DUPLICITNÍ S: Téměř polovina
Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum (Msn.com - Články ); Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum ( 24zpravy.com Články);

Duplicitní
12:24 08.12.2021

23. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum

Nahoru

…u výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evropských zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
zdravotní gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent.Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému
zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, po…
Internet

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: EuroZprávy.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (7x), gramotnost (5x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

Duplicitní
12:31 08.12.2021

24. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum

Nahoru

…u vızkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evropskıch zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
zdravotní gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent. Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému
zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, p…
Internet

17:57 12.12.2021

ZDROJ: 24zpravy.com - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (7x), gramotnost (5x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

25. Kolik gramotností znáš, tolikrát jsi člověkem

Nahoru

…lá řada. My se na finančním serveru investia.cz zabýváme především finanční gramotností. Své místo má i penzijní gramotnost. Kromě toho se nám líbí i
zdravotní gramotnost. Abyste mohli strávit plnohodnotný život a dožít se vysokého věku, je dobré kromě finanční přípravy podniknout i jisté kroky po
zdravotní stránce. Druhy gramotností: Mediální gr…
Internet

ZDROJ: Investia.cz - Články AUTOR: redakce KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (3x)

18:34 08.12.2021

26. Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat)

Rádio

ZDROJ: ČRo - Plus - Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat) AUTOR: ČRo - Plus KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnost (5x), gramotnosti (3x) DUPLICITNÍ S:
Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat) (ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat) );

Nahoru
…ty na Slovensku. Děkuji vám, na shledanou. Pěkný večer do Čech tak ono je také. Skoro polovina obyvatel Česka má sníženou zdravotní gramotnost, tedy
Aktualizováno: 8x
schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos prevence, pochopit význam svého podílu na léčbě a získávat i využívat potřebné informace.
Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění…

Duplicitní
18:30 08.12.2021

27. Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat)

Rádio

ZDROJ: ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat) AUTOR: ČRo - Radiožurnál KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnost (5x), gramotnosti
(3x)

10:35 19.11.2021

Nahoru
…ity na Slovensku. Děkuji vám, na shledanou. Pěkný večer do čili takové nepěkné. Skoro polovina obyvatel Česka má sníženou zdravotní gramotnost,
Aktualizováno: 6x
tedy schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos prevence, pochopit význam svého podílu na léčbě a získávat i využívat potřebné
informace. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění…

28. Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká

Nahoru

…da strategických dokumentů, které si daly za cíl snižování výrazných geografických rozdílů v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče, ale také zvyšování
zdravotní gramotnosti a zájmu o vlastní zdraví. Česko v tomto směru není výjimkou. Poslední velký průzkum, který byl v Česku na téma zdravotní
gramotnosti u populace starších 15 let realizován, ukáz…
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnost (5x), gramotnosti (3x)

29. Státní zdravotní ústav spouští projekt na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociál…
Nahoru
…ž v roce 2018 a potrvá do roku 2022, má za cíl vytvořit chybějící infrastrukturu pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v ČR a zvyšovat
zdravotní gramotnosti u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Celkově je na projekt alokováno 241 312 155 korun, z toho 187 167 790 je
příspěvek z evropského Operačního programu zaměs…

Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (2x), gramotností (1x)

4/166

07:01 28.09.2021

30. První pomoc je k dispozici i v obchodech. Kaufland a Tesco instalují externí defibrilátory

Nahoru

…e na tom konkurence? Obchodní řetězce Kaufland a Tesco jsou prozatím jediné společnosti, které k instalaci defibrilátorů přistoupily. Se zvyšující se
zdravotní gramotností a vzrůstající tendencí poskytnout zákazníkům ty nejlepší služby se však pravděpodobně k současným společnostem přidají i jejich
konkurenti.
Internet

ZDROJ: Kupi.cz - Články AUTOR: Pavlína Trefná KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotností (1x)

19:52 20.10.2021

31. Seniorská Akademie zdraví má další absolventy

Nahoru

… kurz, tím jsme dokázali uspokojit velkou poptávku," uzavřel Lukáš Frydrych. Sdílet s přáteli na facebooku Jabloneckým seniorům začala Akademie
zdravíZdravotní gramotnost byla tématem jablonecké Akademie seniorů 2019Virtuální univerzita třetího věku oslavila v Jablonci pět letJablonečtí senioři
zakončili druhý semestr 4. cyklu akademiePrávo a bez…
Internet

ZDROJ: Nasejablonecko.cz - Články AUTOR: Jana Fričová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

09:38 21.10.2021

32. EU4Health – druhá vlna výzev k předkládání žádostí o udělení grantu

Nahoru

…výzvy EU4H-2021-PJ-18 Rozpočet EUR 1 500 000 část a) Podpora prevence rakoviny s využitím mobilních aplikací, propagace EUR 1 000 000 část b)
Podpora zdravotní gramotnosti v prevenci proti rakovině Způsobilí žadatelé Vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (sdružení, nadace,
nevládní organizace a podobné subjekty), výzkumné ústavy p…
Internet

ZDROJ: Mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) - Dokumenty AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

16:29 22.09.2021

33. Distanční medicína aneb budoucnost péče o pacienty

Nahoru

…ců, myslí si Soukup. Je důležité, aby se zaměstnavatelé zajímali o prevenci svých zaměstnanců? Mohou je k prevenci nějak motivovat? Na jaké úrovni je
zdravotní gramotnost v České republice? A může ji distanční péče zlepšit? – Dozvíte se v podcastu.

Internet

ZDROJ: Reflex.cz - Zajímavosti AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

11:43 17.08.2021

34. Jsou to praktičtí lékaři, kteří by jako první…
…vé příznaky jako vysoký tlak, krevní cukr či cholesterol, které značí riziko vzniku a rozvoje chronických onemocnění. Protože ale nic z toho nebolí a
gramotnost Čechů není nijak valná, musí mnohdy praktici pacienta k prevenci přimět, když je kontaktuje z úplně jiných důvodů.

Sociální sítě

Nahoru
zdravotní

ZDROJ: Facebook - Příspěvky AUTOR: Zdravotnický deník KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: Preskripční omezení nejsou podepřena propočtem
nákladové efektivity, upozorňuje praktický lékař Zdeněk Hamouz (Ekonomickydenik.cz - Články );

Duplicitní
12:09 18.08.2021

35. Preskripční omezení nejsou podepřena propočtem nákladové efektivity, upozorňuje prak…
Nahoru
…znaky, jako jsou vysoký tlak, krevní cukr či cholesterol, které značí riziko vzniku a rozvoje chronických onemocnění. Protože ale nic z toho nebolí a
zdravotní gramotnost Čechů není, jak známo, nijak valná, musí mnohdy praktici pacienta k prevenci přimět, když je kontaktuje z úplně jiných důvodů.
Donedávna jim ale práci komplikovalo to, že když u…

Internet

21:15 19.09.2021

ZDROJ: Ekonomickydenik.cz - Články AUTOR: Michaela Koubová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

36. Lidové noviny - strana 3 (automat)

Nahoru

…oměrně nové téma. Jeho porozumění bohužel nenahrává fakt, že obecně máme v populaci – a to se týká celého původního východního bloku – poměrně
nízkou zdravotní gramotnost. Lidé dostatečně nerozumějí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumějí integrovat do svého chování. Dalším
problémem u nás donedávna byla nesemknutá odborná veřejnos…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x) DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 3 (automat)
(MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Čechy );

Duplicitní
22:15 19.09.2021

37. Lidové noviny - strana 3 (automat)

Nahoru

…oměrně nové téma. Jeho porozumění bohužel nenahrává fakt, že obecně máme v populaci – a to se týká celého původního východního bloku –
poměrně nízkou zdravotní gramotnost. Lidé dostatečně nerozumějí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumějí integrovat do svého
chování. Dalším problémem u nás donedávna byla nesemknutá odborná veřejnos…
Tisk

00:15 14.07.2021

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

38. Hospodářské noviny - strana 8 (automat)

Nahoru

…ně i projekty této britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje
zdravotní gramotnost Čechů. Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Iva‑ na
Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svě…
Tisk

ZDROJ: Economia, a.s. - Hospodářské noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
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22:35 08.09.2021

39. Už od dveří mi hlásí diagnózu

Nahoru

…pacienta. Z pozice lékaře mi je sympatické, že se pacient o svůj zdravotní problém aktivně zajímá, že mu jeho zdraví není lhostejné. S informovaným a
zdravotně gramotným pacientem je radost pracovat. Na druhou stranu jsou ale i tací, kteří už ve dveřích ordinace hlásí, že mají tu a tu diagnózu, a prakticky
lékaři diktují, co má a nemá dělat. Nají…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny AUTOR: IVETA KŘÍŽOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotně (1x), gramotným (1x) DUPLICITNÍ S: Už od dveří mi hlásí diagnózu ( MAFRA, a.s. Lidové noviny, Morava);

Duplicitní
22:20 08.09.2021

40. Už od dveří mi hlásí diagnózu

Nahoru

…pacienta. Z pozice lékaře mi je sympatické, že se pacient o svůj zdravotní problém aktivně zajímá, že mu jeho zdraví není lhostejné. S informovaným a
zdravotně gramotným pacientem je radost pracovat. Na druhou stranu jsou ale i tací, kteří už ve dveřích ordinace hlásí, že mají tu a tu diagnózu, a
prakticky lékaři diktují, co má a nemá dělat. Nají…
Tisk

23:10 19.09.2021

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny AUTOR: IVETA KŘÍŽOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotně (1x), gramotným (1x)

41. Není pití bez rizika. Hrozí i rakovina

Nahoru

… v podobě rakoviny nicméně Češi navzdory lékařským apelům zatím moc nevnímají. Dílem kvůli nedostatečné vládní alkoholové politice, dílem kvůli nízké
zdravotní gramotnosti. „Lidé dostatečně nerozumí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumí integrovat do svého chování,“ zdůraznil v rozhovoru
pro LN Michal Miovský, přednosta Kliniky adi…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny AUTOR: IVETA KŘÍŽOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: Není pití bez rizika. Hrozí i
rakovina (MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Morava );

Duplicitní
23:15 19.09.2021

42. Není pití bez rizika. Hrozí i rakovina

Nahoru

… v podobě rakoviny nicméně Češi navzdory lékařským apelům zatím moc nevnímají. Dílem kvůli nedostatečné vládní alkoholové politice, dílem kvůli
nízké zdravotní gramotnosti. „Lidé dostatečně nerozumí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumí integrovat do svého chování,“ zdůraznil
v rozhovoru pro LN Michal Miovský, přednosta Kliniky adi…
Tisk

08:27 17.08.2021

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny AUTOR: IVETA KŘÍŽOVÁ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x)

43. Gramotnost v oblasti duševního zdraví je v ČR malá. Mnozí na sobě nepoznají ani vážnou nem…
Nahoru
…čí. Neplatí to přitom jen o běžných duševních nemocech, ale i těch závažných, jako jsou psychózy a bipolární poruchy. Na vině je z velké části špatná
zdravotní gramotnost, kdy onemocnění nerozpozná pacient, ale často ani jeho blízcí. Vedle toho mohou v prevenci velmi pomoci programy zaměřené na
duševní zdraví ve školách či u zaměstnavatelů, přípa…

Internet

ZDROJ: Ekonomickydenik.cz - Články AUTOR: Michaela Koubová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

00:45 12.08.2021

44. Mobilní aplikace zpříjemňují život, nyní se ho snaží i prodlužovat

Nahoru

…jsou sexy Data Státního zdravotnického ústavu vykazují v tématu prevence zajímavé trendy. Téměř 60 procent Čechů podle nich například vykazuje nízkou
zdravotní gramotnost. To znamená, že mají slabou schopnost získat informace o medicínských tématech a porozumět jim nebo malou připravenost
vyhodnotit data o svém zdraví a udělat si na ně vlastní ná…
Internet

ZDROJ: HospodářskéNoviny.cz - Ihned.cz - Archiv Premium AUTOR: Marta Plecitá KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

13:46 26.07.2021

45. 1.D Kulatý stůl na téma screeningu ženských onemocnění
… jen jakoby součást nějakého komplexního jako ples mých priorit je opravdu prevence nemocí , podpora a ochrana zdraví a zvyšování zdravotní
gramotnosti dokonce uvedou i název tady tohoto cíle ještě předkovi den , protože jsme pak museli díky kovy byly trošku po upravovat bylo opravdu to
zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za …

TV

Nahoru
Aktualizováno: 13x

ZDROJ: ČTK PROTEXT - Plus (automat) AUTOR: ČTK PROTEXT KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: 2.D Kulatý stůl na téma
screeningu ženských onemocnění (ČTK PROTEXT - Plus (automat) );

Duplicitní
14:22 26.07.2021

TV

46. 2.D Kulatý stůl na téma screeningu ženských onemocnění

Nahoru
…hrozí , že se zvýší , rakovina a je to vlastně žena , je to edukaci o tom začít učit už děti už teenageři a zdravotní gramotnost a ten editovat zdravém
životním stylu , aby se to naučili , aby ty preventivní vyšetření , a nejen mamograf nebo jsem vyšetření prsu , ale všechny preventivní vyšetření jim přišli Aktualizováno: 11x
úplně běžně , jako kdysi nám čistí z…
ZDROJ: ČTK PROTEXT - Plus (automat) AUTOR: ČTK PROTEXT KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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00:15 20.07.2021

47. Hospodářské noviny - strana 9 (automat)

Nahoru

…ganizaci Sue Ryder. Vedla její českou pobočku a posléze řídila její projekty v Evropě či Africe. V posledních 10 letech se zabývala tématy posilování
zdravotní gramotnosti Čechů a dostupnosti léčby v neziskovkách Ústav lékového průvodce či Průvodce pacienta. ◾ Od začátku července Plechatá řídí
Nadaci rodiny Vlčkových. /var/www/temp/ppdffffile-htm…
Tisk

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Economia, a.s. - Hospodářské noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

48. Ministr Vojtěch navštívil pražskou hygienu

Nahoru

…. "Zde jsem velmi rád, že byla maximální shoda v tom, že otázka podpory zdraví, implementace Národní strategie Zdraví 2020 a obecně snaha o zvyšování
zdravotní gramotnosti je náš společný cíl," dovává Jarolímek. "Pro mě osobně je otázka prevence, osvěty a zdravotní gramotnosti velmi důležitá, což je
zmíněno i v programovém prohlášení. Mám pocit, …
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

49. Pražská hygiena se spolupodílí na projektu Evropský průzkum zdravotního stavu populace (E…
Nahoru
…ost obyvatel ČR za své zdraví a nabídnout možnost preventivního vyšetření, které může včas odhalit rizika onemocnění a celkově tak přispět ke zvýšení
zdravotní gramotnosti a prevence. FOTO: ilustrační obrázek Možnosti využití dat EHIS & EHES V Praze 17. 1. 2020Mgr. Zbyněk Boublík tiskový mluvčí
HSHMP

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

50. Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018 vyzvala k hledání praktických řešení v p…
Nahoru
…ná dostupnost naopak vede k vysoké toleranci a negativním zdravotním, sociálním a ekonomickým dopadům, je třeba postupovat vyváženě a zároveň posílit
zdravotní gramotnost obyvatel v této oblasti,“ uzavírá národní koordinátorka Jarmila Vedralová. Hlavním cílem připravované strategie je snižování škod
vyplývajících z existence návykových látek vč. …

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

51. Nové Krajské centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování v Praze vznikne za ak…
Nahoru
…ygiena rovná se represe a kontroly. Je nutné si však uvědomit, že jedním z hlavních cílů hygienické služby je mimo kontrolní činnosti právě zvyšování
zdravotní gramotnosti a preventivní aktivity. Každoročně tak realizujeme mnoho zdravotně-výchovných aktivit zaměřených například na prevenci
chronických neinfekčních chorob s cílem zlepšit zdravotní…

Internet

08:58 08.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

52. Vysoká míra stigmatizace, se kterou se potýkají…
…týkají jak sami nemocní, tak jejich nejbližší, je stále jednou z největších bariér v úspěšné léčbě. Týká se to bohužel i dětí a dospívajících. Nárůst
gramotnosti, jak mezi žáky a studenty, tak jejich učiteli, je jednou z cest, jak míru stigmatizace snižovat.

Sociální sítě

18:45 03.11.2021

Nahoru
zdravotní

ZDROJ: Facebook - Příspěvky AUTOR: Zdravotnický deník KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

53. Program pro Česko. Co vše slibuje nová vláda

Nahoru

…o a Soutok („Moravská Amazonie“, oblast nad soutokem Moravy a Dyje). ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ V oblasti zdravotnictví hodlá nastupující koalice
zvyšovat zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví. Koalice se hlásí k integraci zdravotní a sociální péče a reformě péče o duševní
zdraví. Za zásadní krok označuje digitalizaci zdravotnict…
Tisk

01:40 29.10.2021

Tisk

16:03 08.11.2021

ZDROJ: N media a.s. - Deník N AUTOR: BARBORA JANÁKOVÁ JAN WIRNITZER MARKÉTA BOUBÍNOVÁ JAN TVRDOŇ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

54. Kolik stojí nemoc

Nahoru
…e začíná být, jak zdravě žít. Jaká je vaše zkušenost? Ano, je to tak. Navíc česká populace je více zatížena rizikovými faktory, vykazuje nižší úroveň
zdravotní
gramotnosti a vyšší míru odolnosti části obyvatel k preventivním programům. V roce 2019 bylo v ČR 24,9 % denních i příležitostných kuřáků starších 15 let.
Obezita ohrožovala 18,5 % obyvate…
ZDROJ: MAFRA, a.s. - Téma AUTOR: Připravila Karolína Lišková KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

55. Nová vláda představila směřování českého zdravotnictví
… státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Zvýšit povědomí o
zdravotní gramotnosti Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl. Podporovat ho mají především zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor a
zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty a…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 1x

ZDROJ: Zdravezpravy.cz - Články AUTOR: zdravezpravy KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x)

7/166

11:08 07.10.2021

56. Vědci společnosti Pfizer na tajných nahrávkách tvrdí, že přirozená imunita je pravděpodobně…
Nahoru
…sem #pfizerproud (pfizerhrdý – pozn. překl.), že jsem součástí společnosti, která chápe, že pomoc pacientům je víc než jen medicína, je to zlepšování
zdravotní gramotnosti, aby lidé nepotřebovali lékařský titul nebo slovník, aby se správně rozhodovali o zdravotní péči,“ napsal v jednom příspěvku. Podle
svého profilu na síti LinkedIn, který byl po…

Internet

ZDROJ: Epoch Times - Články AUTOR: Zachary Stieber KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

00:26 12.08.2021

57. Finanční a zdravotní gramotnost jsou jako sestry. Často chodí spolu

Nahoru

…ji dosahují odpovědnějších pracovních pozic. „I když se to nemusí úplně na první pohled zdát, finanční gramotnost jde často ruku v ruce i s takzvanou
zdravotní gramotností a oběma se je třeba učit již od dětských let,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss s dovětkem, že k jeho názoru ho
přivedlo pozorování mnoha z klientů, kteří …
Internet

ZDROJ: Partnersnews.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x), gramotností (1x) DUPLICITNÍ S: Finanční a
zdravotní gramotnost jsou jako sestry. Často chodí spolu (Idnes.cz - Články);

Duplicitní
00:00 05.08.2021

58. Finanční a zdravotní gramotnost jsou jako sestry. Často chodí spolu

Nahoru

…ji dosahují odpovědnějších pracovních pozic. „I když se to nemusí úplně na první pohled zdát, finanční gramotnost jde často ruku v ruce i s takzvanou
zdravotní gramotností a oběma se je třeba učit již od dětských let,“ říká finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss s dovětkem, že k jeho
názoru ho přivedlo pozorování mnoha z klientů, kteří …
Internet

15:30 13.07.2021

ZDROJ: Idnes.cz - Články AUTOR: Daniel Tácha pro iDNES.cz KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x), gramotností (1x)

59. Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou paliativ…
Nahoru
…ně i projekty této britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje
zdravotní gramotnost Čechů. Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana
Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřu…

Internet

Aktualizováno: 1x

ZDROJ: HospodářskéNoviny.cz - Hn.cz - Archiv AUTOR: Jan Úšela, redaktor KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: Nadace Vlčkových má novou
šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou paliativní péči o děti (HospodářskéNoviny.cz - Hn.cz - Archiv ); Nová šéfka nadace Vlčkových. Psycholožka Plechatá má
rozjet špičkovou paliativní péči o děti (Economia, a.s. - Hospodářské noviny, ); Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou paliativní
péči o děti (HospodářskéNoviny.cz - Domácí);

Duplicitní
00:45 14.07.2021

60. Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou pal…
Nahoru
…ně i projekty této britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje
zdravotní gramotnost Čechů. Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana
Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřu…

Internet

ZDROJ: HospodářskéNoviny.cz - Hn.cz - Archiv AUTOR: Jan Úšela KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

Duplicitní
00:35 14.07.2021

61. Nová šéfka nadace Vlčkových. Psycholožka Plechatá má rozjet špičkovou paliativní péči Nahoru
o…
…ně i projekty této britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje
zdravotní gramotnost Čechů. Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana
Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřu…

Tisk

ZDROJ: Economia, a.s. - Hospodářské noviny AUTOR: Jan Úšela KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

Duplicitní
06:33 13.07.2021

62. Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou pal…
Nahoru
…ně i projekty této britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje
zdravotní gramotnost Čechů. Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana Aktualizováno: 4x
Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřu…

Internet

14:27 26.07.2021

ZDROJ: HospodářskéNoviny.cz - Domácí AUTOR: Jan Úšela, redaktor KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

63. Hyde Park Dyslipidémie
…terakci. Na část nedosáhneme kvůli jejich nízké spolupráci – v tomto ohledu je třeba dostatečně silného a soustavného společenského tlaku a zvyšování
zdravotní gramotnosti populace.“ Ze zkušeností praktických lékařů také vyplývá, že na preventivní prohlídky chodí spíše starší ročníky, ze čtyřicátníků a
mladších využívá této jedinečné možnosti sot…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 1x

ZDROJ: Tribune.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x) DUPLICITNÍ S: Hyde Park Dyslipidémie ( MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. Medical Tribune, Celá ČR);
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Duplicitní
12:05 27.07.2021

64. Hyde Park Dyslipidémie

Nahoru

…terakci. Na část nedosáhneme kvůli jejich nízké spolupráci – v tomto ohledu je třeba dostatečně silného a soustavného společenského tlaku a zvyšování
zdravotní gramotnosti populace.“ Ze zkušeností praktických lékařů také vyplývá, že na preventivní prohlídky chodí spíše starší ročníky, ze čtyřicátníků
a mladších využívá této jedinečné možnosti sot…
Tisk

00:30 20.07.2021

ZDROJ: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune AUTOR: čil KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

65. Stát neřeší, jak odlehčit rodinám vážně nemocných dětí. Chceme to změnit

Nahoru

…ganizaci Sue Ryder. Vedla její českou pobočku a posléze řídila její projekty v Evropě či Africe. V posledních 10 letech se zabývala tématy posilování
zdravotní gramotnosti Čechů a dostupnosti léčby v neziskovkách Ústav lékového průvodce či Průvodce pacienta. ◾ Od začátku července Plechatá řídí
Nadaci rodiny Vlčkových.
Tisk

ZDROJ: Economia, a.s. - Hospodářské noviny AUTOR: Jan Úšela jan.usela@economia.cz KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x) DUPLICITNÍ S: Stát neřeší, jak
odlehčit rodinám vážně nemocných dětí. Chceme to změnit, říká nová šéfka nadace Vlčkových (HospodářskéNoviny.cz - Ihned.cz - Archiv Premium );

Duplicitní
00:45 20.07.2021

66. Stát neřeší, jak odlehčit rodinám vážně nemocných dětí. Chceme to změnit, říká nová šéf…
Nahoru
…ganizaci Sue Ryder. Vedla její českou pobočku a posléze řídila její projekty v Evropě či Africe. V posledních 10 letech se zabývala tématy posilování
zdravotní gramotnosti Čechů a dostupnosti léčby v neziskovkách Ústav lékového průvodce či Průvodce pacienta. ◼ Od začátku července Plechatá
řídí Nadaci rodiny Vlčkových. HN: Jak to dnes vypadá s fin…

Internet

05:56 22.07.2021

ZDROJ: HospodářskéNoviny.cz - Ihned.cz - Archiv Premium AUTOR: Jan Úšela KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

67. Zdravotní gramotnost je v Česku nízká, lidé chodí k lékaři pozdě
…ž převzít odpovědnost za vlastní zdraví. Ta je však v Česku obecně nedostačující.„Relevantními, mezinárodně srovnatelnými ukazateli bylo doloženo, že
zdravotní gramotnost v České republice je nízká. Varovným příznakem je malý zájem o zdraví a nedostačující osobní odpovědnost za své vlastní zdraví,“
argumentují autoři publikace Zdraví 2020. Odpově…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 1x

ZDROJ: I60.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (10x), gramotnost (6x), gramotnosti (3x), zdravotně (1x), gramotný (1x), gramotností (1x)

22:15 11.07.2021

68. Znojemský deník - strana 3 (automat)

Nahoru

…ste Roma – Zdraví Romové P P P P Průměrný věk dožití Romů: 57 let u mužů a 65 let u žen Rozdíl oproti většinové populaci: 18 let Cíl projektu: zvýšit
zdravotní gramotnost o nejzávažnějších onemocněních Prostředky: informační bro- řešit, o což se Saste Roma snaží. Přínosy akce tak jeho částku
převyšují,“ vysvětlovala vedoucí projektu Hana Maršálko…
Tisk

ZDROJ: VLTAVA LABE MEDIA a.s - Znojemský deník (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x) DUPLICITNÍ S: Brněnský deník - strana
3 (automat) (VLTAVA LABE MEDIA a.s - Brněnský deník (automat) );

Duplicitní
22:15 11.07.2021

69. Brněnský deník - strana 3 (automat)

Nahoru

…ste Roma – Zdraví Romové P P P P Průměrný věk dožití Romů: 57 let u mužů a 65 let u žen Rozdíl oproti většinové populaci: 18 let Cíl projektu: zvýšit
zdravotní gramotnost o nejzávažnějších onemocněních Prostředky: informační bro- řešit, o což se Saste Roma snaží. Přínosy akce tak jeho částku
převyšují,“ vysvětlovala vedoucí projektu Hana Maršálko…
Tisk

10:35 19.11.2021

ZDROJ: VLTAVA LABE MEDIA a.s - Brněnský deník (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

70. Pražská hygiena se aktivně věnuje zdravotní politice a podpoře zdraví

Nahoru

…celkem 22 lékařů před atestací a dále cca 330 studentů zdravotnických středních i vysokých škol. ► informační a komunikační podpora procesu zvyšování
zdravotní gramotnosti Prostřednictvím svých internetových stránek http://www.hygpraha.cz HSHMP loni publikovala celkem 45 článků na téma zdravotní
prevence a podpora zdravého životního stylu. Jednal…
Internet

05:05 08.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x)

71. Dětem s psychickými problémy škodí mýty o duševním zdraví. Mizí jen pomalu

Nahoru

… zlomku z nich. Často proto, že jejich okolí věří některým z mýtů o duševním zdraví, a dětské obtíže nevnímá nebo dokonce bagatelizuje. Naopak nárůst
zdravotní gramotnosti, jak mezi žáky a studenty, tak jejich učiteli, je jednou z cest, jak snižovat míru stigmatizace, současně zvýšit kvalitu života dětí a
dospívajících a také pozitivně ovlivnit j…
Internet

ZDROJ: Zdravotnickydenik.cz - Články AUTOR: Ludmila Hamplová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
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12:38 08.11.2021

72. PŘEHLED: Důchodová reforma, konec nošení průkazů, vysokorychlostní tratě. Co plánuje no…
Nahoru
…išťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní onemocnění
chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pa…

Internet

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: EuroZprávy.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: PŘEHLED: Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a
růst výdajů na obranu i na kulturu (Msn.com - Články ); PŘEHLED: Snížené odvody, digitalizace a Havlova zahraniční politika. Přehled plánů nové vlády ( Msn.com - Články );
PŘEHLED: Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu (Msn.com - Články );

Duplicitní
12:38 08.11.2021

73. PŘEHLED: Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
…išťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pa…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 1x

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: Globe24.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

Duplicitní
13:34 08.11.2021

74. PŘEHLED: Snížené odvody, digitalizace a Havlova zahraniční politika. Přehled plánů nové…
Nahoru
…išťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pa…

Internet

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: Pavel Dratva, newsbox.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

Duplicitní
13:06 08.11.2021

75. PŘEHLED: Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu

Nahoru

…išťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pa…
Internet

09:15 06.10.2021

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: Globe24.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

76. Vybrané pasáže z Dohody o partnerství

Nahoru

… a marginalizovaných skupin včetně Romů i cizinců a místních aktérů. Ve zdravotnictví musí být dosaženo vyšší dostupnosti zdravotních služeb, zvýšení
zdravotní gramotnosti obyvatel a využívání preventivních programů a podpora vzdělávání. Přesun těžiště institucionální péče směrem k primární a komunitní
péči. Kulturní dědictví a cestovní ruch se m…
Internet

23:25 01.10.2021

Sociální sítě

10:27 27.09.2021

ZDROJ: Ceskenoviny.cz - Články AUTOR: Igor Záruba KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

77. Dotaz voliče jak zlepšit zdravotnictví, aby to co nejvíce lidí pocítilo. 1. Ochrana veřejného…

Nahoru
Dotaz voliče jak zlepšit zdravotnictví, aby to co nejvíce lidí pocítilo. 1. Ochrana veřejného zdraví (prevence, zdravotní gramotnost, hygien. služba, životní styl,
alkoholismus); 2. Dokončení reformy péče o duševní zdraví; 3. Digitalizace všech procesů. https://t.co/VCMVGZkqbe

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: M_M_Dlouhy KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

78. Obhajoby DSP 2020/2021
…yziologie člověka Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK Mgr. Gabriela RolováTermín obhajoby: 21. září 2021 v 8:30 hodinNázev dizertační práce:
„ Zdravotní gramotnost uživatelů návykových látek“Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie Místo obhajoby: zasedací místnost
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4,…

Internet

10:35 19.11.2021

Nahoru
Aktualizováno: 1x

ZDROJ: Lf1.cuni.cz/ - Média a veřejnost AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

79. Žloutenkou typu A je možné se nakazit i v zimě

Nahoru

…teré regiony v Česku již delší dobu potýkají se zvýšenými počty výskytu tohoto onemocnění, upozorňuje v rámci svých preventivních aktivit a zvyšování
zdravotní gramotnosti Pražanů Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) širokou veřejnost na možnou prevenci žloutenky A, která je
důležitá. V dnešní době dochází k velkým pohybům o…
Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

10/166

15:37 20.11.2021

80. Dojmy a emoce kolem očkování vítězí nad fakty. Museli jsme zasáhnout, říkají medici
…či své okolí, většinou nezmiňovali. Není to trochu deprimující? Ideální to není. Motivace by měla vycházet hlavně ze zdraví. Jde opět o nedostatečnou
zdravotní gramotnost. Na druhou stranu, i špatná motivace je lepší než žádná. Jsem hlavně rád, že se jdou očkovat, takže účel světí prostředky. Od
očkování také řadu lidí odrazují aktuální čísla z n…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 3x

ZDROJ: Zpravy.aktualne.cz - Domácí AUTOR: Zuzana Hronová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

06:54 09.11.2021

81. Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní odborníci

Nahoru

…jmenovatele pro pět politickıch stran, které se ve svıch programech do značné míry liší," poznamenal Kubek. Podporu zdravého životního stylu, zvıšení
zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České stomatologické
komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozo…
Internet

ZDROJ: 24zpravy.com - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x) DUPLICITNÍ S: Vláda si ve zdravotnictví podle odborníků stanovila i cíle,
které nenaplnily ty předchozí (Msn.com - Články ); Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní odborníci ( Msn.com - Články );

Duplicitní
18:46 08.11.2021

82. Vláda si ve zdravotnictví podle odborníků stanovila i cíle, které nenaplnily ty předchozí

Nahoru

…jmenovatele pro pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek. Podporu zdravého životního stylu,
zvýšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České
stomatologické komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozo…
Internet

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: newsbox.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

Duplicitní
18:46 08.11.2021

83. Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní odborníci

Nahoru

…jmenovatele pro pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek. Podporu zdravého životního stylu,
zvýšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České
stomatologické komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozo…
Internet

11:51 08.11.2021

ZDROJ: Msn.com - Články AUTOR: EuroZprávy.cz, ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

84. PŘEHLED: Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
…išťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní onemocnění
chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pa…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 1x

ZDROJ: Globe24.cz - Domov AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: PŘEHLED: Důchodová reforma, konec nošení průkazů,
vysokorychlostní tratě. Co plánuje nová vláda? (Eurozpravy.cz - Články );

Duplicitní
11:33 08.11.2021

85. PŘEHLED: Důchodová reforma, konec nošení průkazů, vysokorychlostní tratě. Co plánuje…
Nahoru
…išťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pa…

Internet

00:15 12.08.2021

Aktualizováno: 1x

ZDROJ: Eurozpravy.cz - Články AUTOR: EuroZprávy.cz / ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

86. Ekonom - strana 46 (automat)

Nahoru

…jsou sexy Data Státního zdravotnického ústavu vykazují v tématu prevence zajímavé trendy. Téměř 60 procent Čechů podle nich například vykazuje nízkou
zdravotní gramotnost. To znamená, že mají slabou schopnost získat informace o medicínských tématech a porozumět jim nebo malou připravenost
vyhodnotit data o svém zdraví a udělat si na ně vlastní ná…
Tisk

08:07 03.07.2021

ZDROJ: Economia, a.s. - Ekonom (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnost (4x)

87. Články na třetí čtvrtletí: Krypto, zdravotnictví a Praha

Nahoru

…ím a vybraným tématům z ekonomiky. I v následujícím půlroce se chceme věnovat vytyčeným tématům. Přesto nás zajímají i další témata, mezi která patří
zdravotní gramotnost, kryptoměny, proletarizace investování. Některé texty již máme připravené, u jiných je pouze základní kostra. Přečtěte si stručné
výtahy z článků, které chceme publikovat během …
Internet

ZDROJ: Investia.cz - Články AUTOR: redakce KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (3x)
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00:00 27.07.2021

88. Medical Tribune - strana 31 (automat)

Nahoru

…kci. Na část nedo‑ sáhneme kvůli jejich nízké spolupráci – v tomto ohledu je třeba dostatečně sil‑ ného a soustavného společenského tlaku a zvyšování
zdravotní gramotnosti popu‑ lace.“ Ze zkušeností praktických lékařů také vyplývá, že na preventivní prohlíd‑ ky chodí spíše starší ročníky, ze čtyřicát‑ níků a
mladších využívá této jedinečné možnos…
Tisk

10:35 19.11.2021

ZDROJ: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

89. Zájem o Den zdraví na pražské přírodovědě byl i letos veliký

Nahoru

…ení lhostejné zdraví a mají zájem přispět svými znalostmi a dovednostmi ke snižování rozdílů ve zdraví. Dalším dílčím cílem byla také snaha o zvýšení
zdravotní gramotnosti a zvýšení zájmu o vlastní zdraví. Toto je snaha pražských hygieniků i dalších odborníků po celé čtyři roky trvání vzájemné spolupráce.
Pevně doufáme, že i pátý ročník se dočká …
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

90. Pražští hygienici upozorňují na význam Světového dne duševního zdraví

Nahoru

…tegický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“; Akční plán č. 3 Duševní zdraví a Akční plán č. 12 Rozvoj
zdravotní gramotnosti; Priorita 4.2: Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti. ■ www.wfmh.global ■
http://www.nudz.cz/ ■ http://www.nudz.cz/files/pdf/tz-dus-evni-onem…
Internet

05:29 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

91. Digitalizace zdravotnictví v Německu? Výsledek eHealth monitoru vyznívá pro sousedy rozpo…
Nahoru
… vypracovala americká poradenská společnost McKinsey & Company. Autoři zprávy například konstatují, že existuje stále značný prostor pro zlepšení
zdravotní gramotnosti Němci v péči zdraví na dálku, tedy prostřednictvím digitálních aplikací. Laura Richterová a Tobias Silberzahn, kteří studii zpracovali,
se zaměřili právě na zdravotní péči zprostře…

Internet

18:14 03.11.2021

Tisk

20:05 14.11.2021

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Zdravotnickydenik.cz - Články AUTOR: Petr Musil KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

92. Deník N - strana 3 (automat)

Nahoru
…sledních 30 let. Stoprocentní balík akcií skupoval Babiš v letech 1999 až 2004. (iRozhlas) V oblasti zdravotnictví hodlá nastupující koalice zvyšovat zdravotní
gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví. Koalice se hlásí k integraci zdravotní a sociální péče a reformě péče o duševní zdraví. Za zásadní krok
označuje digitalizaci zdravotnict…
ZDROJ: N media a.s. - Deník N (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

93. PŘEHLED: Kolik stojí léčba rakoviny. Karcinom prsu 2 miliony, plic 1,5 milionu

Nahoru
…k začíná být, jak zdravě žít. Jaká je vaše zkušenost? Ano, je to tak. Navíc česká populace je více zatížena rizikovými faktory, vykazuje nižší úroveň
zdravotní
gramotnosti a vyšší míru odolnosti části obyvatel k preventivním programům. V roce 2019 bylo v ČR 24,9 % denních i příležitostných kuřáků starších 15 let.
Obezita ohrožovala 18,5 % obyvate…
ZDROJ: Idnes.cz - Články AUTOR: Karolína Lišková, Téma KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

94. Čtvrtý ročník akce Geografie pro život – Den zdraví

Nahoru

…lší instituce jako jsou školy, rodiny a další, aktivně a cíleně bojovat. Je proto zásadní vyvinout u mladých lidí zájem o jejich zdraví a také zvýšit zdravotní
gramotnost, která podle řady studií v Česku není v této věkové skupině na příliš vysoké úrovni.“ I v letošním roce se podařilo k účasti na letošní akci přizvat
také odborníky ze Státního z…
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

95. Pražská hygiena zahájila pravidelná školení zaměřená na zvyšování úrovně zdravotní gramo…
Nahoru
…utečnilo v úzké součinnosti s odborem školství Úřadu MČ Praha 3 a stojí na počátku dalších podobných vzdělávacích akcí zaměřených na zvyšování úrovně
zdravotní gramotnosti personálu pražských školních jídelen pod metodickým a lektorským vedením pražských hygieniků. "Potěšilo nás, že i přes probíhající
školní prázdniny byl sál zastupitelů plně obs…

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

96. Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020

Nahoru

… a navrhla urychlená možná řešení. Kromě toho budou předsedové pracovních skupin požádáni, aby identifikovali oblasti, v nichž je třeba zvýšit úroveň
zdravotní gramotnosti, a pokusili se definovat témata, která by mohla být v budoucnu prezentována na připravovaném webu pro pacienty v rámci Národního
zdravotnického informačního portálu. Hlavní důr…
Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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11:02 08.11.2021

97. Možnost ucházet se o ocenění „EU Health Award 2021“ za aktivity zaměřené na prevenci rako…
Nahoru
… města, nevládní či jiné organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace) a vzdělávací instituce, které usilují o podporu komunikace a
zdravotní gramotnost v oblasti prevence rakoviny u dětí a mladých lidí (od 6 do 24 let). Odměňované činnosti se mohou týkat např. aktivit podporujících
zdravý životní styl, snižování používání tabák…

Internet

ZDROJ: Mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) - Dokumenty AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

15:50 03.12.2021

98. Web Infomore.cz uspěl na soutěži AMEC Awards

Nahoru

…ní cílovou skupinou projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky je širší veřejnost, u které má web Infomore.cz posilovat mediální a
zdravotní gramotnost. Tým Newton Media do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií. Sleduje, jaké zprávy o koronaviru se v médiích
objevují, detekuje nesrovnalosti či dezinformace a…
Internet

ZDROJ: Mediaguru.cz - Články AUTOR: MediaGuru KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

19:31 22.07.2021

99. 5.D Ekonomika prevence a snižování rizik u kardiovaskulárních, onkologických a duševních o…
Nahoru
… zlepšování je tady značný , děkuji za pozornost děkuji , pane řediteli , jistě bychom našli díry v celkové
zdravotní gramotnosti , ostatně když se znovu
Aktualizováno: 20x
vrátím k očkování , tak se s tím teď potýkáme , chtěl jsem se vás zeptat na na to , že by v národním ústavu duševního zdraví , umíte ledacos počítat , vy sám jste
tady uvedl některá čísla , k…

TV

ZDROJ: ČTK PROTEXT - Plus (automat) AUTOR: ČTK PROTEXT KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x) DUPLICITNÍ S: 1.D Ekonomika prevence a snižování rizik
u kardiovaskulárních, onkologických a duševních onemocnění. (ČTK PROTEXT - Plus (automat) );

Duplicitní
15:31 22.07.2021

100. 1.D Ekonomika prevence a snižování rizik u kardiovaskulárních, onkologických a duševn…
Nahoru
…zdravotní starostlivosti k léčbě ochromení mě zkoušíš , tady takový malý pojišťovny významný zájem na zvyšování zvyšování zdravotní gramotnosti
Aktualizováno: 15x
svoje tělo a svůj pojistném jsou ústředním bodem celého mechanismu je však občan a je to summit měl zodpovědnost vlasti a US nebo zdravil posunutím
podléhajících osobní volby jako rizikové faktory zapa…

TV

ZDROJ: ČTK PROTEXT - Plus (automat) AUTOR: ČTK PROTEXT KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

15:04 20.07.2021

101. Vzdělávání v oblasti finanční a zdravotní gramotnosti je důležitou součástí odborného vzdě…
Nahoru
…rapie, pedagogiky a ekonomie. Vzdělávací aktivity jsou zaměřené na oblast finanční gramotnosti ve vztahu k profesním znalostem a dovednostem, tedy ke
zdravotní gramotnosti pacientů a zdravotnických pracovníků. S ohledem na epidemická opatření jsou všechny aktivity realizovány ve virtuálním prostředí
(původně se měla letní škola uskutečnit v Udine…

Internet

ZDROJ: Med.muni.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

23:30 24.10.2021

102. MF DNES - strana 9 (automat)

Nahoru

…ci a kontakt. Digitalizace proto není cíl, ale prostředek změny. Je nezbytná pro sledování kvality, zlepšení koordinace zdravotních služeb i posílení zdravotní
gramotnosti občanů. E-řešení jsou dnes normou ve všech oblastech lidské činnosti a fungují. Kancl Tomáše Ventury, šéfa ekonomické rubriky MF DNES Není
důvod, aby to ve zdravotnictví bylo j…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - MF DNES (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x)

12:22 04.09.2021

103. Státní zdravotní ústav ve videoklipu karvinského rapera podporuje zdravý životní styl

Nahoru

…sob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením provádí primární prevenci a podporu zdraví. Jde o první projekt svého druhu, který si dal za cíl řešit
zdravotní gramotnost. Pro tuto činnost spolupracuje Státní zdravotní ústav s magistráty, odbory sociálních věcí, s krajským úřadem Ostrava a podobně. V
současné době funguje zhruba 40 programů preve…
Internet

ZDROJ: Polar.cz - Karvinsko AUTOR: Monika Danková KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

22:15 08.09.2021

104. Lidové noviny - strana 3 (automat)

Nahoru

…pacienta. Z pozice lékaře mi je sympatické, že se pacient o svůj zdravotní problém aktivně zajímá, že mu jeho zdraví není lhostejné. S informovaným a
zdravotně gramotným pacientem je radost pracovat. Na druhou stranu jsou ale i tací, kteří už ve dveřích ordinace hlásí, že různé krémy, masti. Problém se
buď nezlepšuje, nebo dokonce zhoršuje. Poté …
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotně (2x), gramotným (2x) DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 3 (automat)
(MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Morava );

Duplicitní
21:00 08.09.2021

105. Lidové noviny - strana 3 (automat)

Nahoru

…pacienta. Z pozice lékaře mi je sympatické, že se pacient o svůj zdravotní problém aktivně zajímá, že mu jeho zdraví není lhostejné. S informovaným a
zdravotně gramotným pacientem je radost pracovat. Na druhou stranu jsou ale i tací, kteří už ve dveřích ordinace hlásí, že různé krémy, masti.
Problém se buď nezlepšuje, nebo dokonce zhoršuje. Poté …
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotně (2x), gramotným (2x)
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12:52 20.10.2021

106. Během pandemie šla efektivita zdravotnických…

Nahoru

…konkrétní oblast, sbližování základních sazeb nemocnic, úhradové soutěže, jednodenní péče, disease management, ale také podpora prevence a zlepšování
zdravotní gramotnosti.

Sociální sítě

15:34 13.07.2021

ZDROJ: Facebook - Příspěvky AUTOR: Zdravotnický deník KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

107. Miliardovou nadaci manželů Vlčkových povede Ivana Plechatá. V Praze vybuduje evropské c…
Nahoru
…Ryder International, kde se věnovala projektům v Evropě a Africe. Následně byla aktivní v několika neziskových organizacích zabývajících se například
zdravotní gramotností obyvatelstva. „V době, kdy jsem byla oslovena s nabídkou na pozici ředitele Nadace rodiny Vlčkových, jsem změnu ve své profesní
kariéře nehledala. Nicméně se zvědavostí člověka…

Internet

ZDROJ: Cc.cz - Články AUTOR: Vojtěch Sedláček KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotností (1x)

20:43 01.08.2021

108. Vede největší onkologický institut v zemi. „Babišovo“ centrum by pomohlo, říká
…bat, tak o dalších minimálně 5 %, a tak dále a tak dále. Primární prevence dnes není moc rozvinutá a standardizovaná. Česká republika má velmi nízkou
zdravotní gramotnost v oblasti primární prevence. Občané České republiky mají velké množství rizikových faktorů. Vezměte si, jak velká část populace je
obézní, kolik lidí u nás kouří. To chcete změn…

Internet

Nahoru
Aktualizováno: 2x

ZDROJ: SeznamZpravy.cz - Články AUTOR: Vojtěch Gavriněv KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

07:35 08.12.2021

Internet

109. Třetina Čechů tápe v oblasti očkování. V informovanosti jsme podprůměrní

Nahoru
Čtyřicet procent Čechů si myslí, že očkování může způsobit nemoc, před kterou má chránit. Zjistil to nový průzkum zdravotní gramotnosti. „Češi si proti roku
2015 polepšili, stále se však nacházejí mírně pod průměrem sedmnácti zkoumaných zemí,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Dodává, že
zdravotní gramotnost je jedním z klíčů …
ZDROJ: Idnes.cz - Články AUTOR: kfo KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnosti (4x), gramotnost (4x)

16:51 08.12.2021

110. Úroveň zdravotní gramotnosti v ČR se v průběhu posledních pěti let výrazně zlepšila

Nahoru

Oznámení k tiskové konferenci ke stažení ZDE

Internet

ZDROJ: Cls.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

19:40 08.12.2021

111. Odpolední publicistika: Prezident a nová vláda. Vyplatil se Rakousku lockdown? Zdravotní…Nahoru
…ice byli: Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, Marek Majdan, epidemiolog a prorektor Trnavské univerzity, Alena Šteflová, členka vědecké rady Ústavu pro
zdravotní gramotnost a šéfka odboru zdravotní péče ministerstva zdravotnictví.

Internet

ZDROJ: Rozhlas.cz - Radiožurnál AUTOR: Tomáš Pavlíček KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

14:54 10.12.2021

112. Telemedicína – výhody i nevýhody. Stojí onkologičtí pacienti o léčbu na dálku?

Nahoru

…nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování
zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti. Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie,
z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, …
Internet

ZDROJ: Epoch Times - Články AUTOR: Redakce Epoch Times KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x) DUPLICITNÍ S: Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
(Tojesenzace.cz - Články); Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu? ( Ceskenovinky1.eu - Články ); Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu? ( Feedit.cz - Články );

Duplicitní
00:45 10.12.2021

113. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Nahoru

…nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a
zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti. Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu,
o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, …
Internet

ZDROJ: Tojesenzace.cz - Články AUTOR: Red KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

Duplicitní
05:41 09.12.2021

114. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Nahoru

…nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a
zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti. Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu,
o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, …
Internet

ZDROJ: Ceskenovinky1.eu - Články AUTOR: Svetozár Plesník KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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Duplicitní
11:26 08.12.2021

115. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Nahoru

…nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a
zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti. Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu,
o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, …
Internet

22:25 13.12.2021

ZDROJ: Feedit.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

116. Doučování už není za hubičku

Nahoru

…ncí nemocí a osvojit si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v situacích, které ohrožují zdraví jedinců či skupin, ale průzkumy napovídají, že takzvaná
zdravotní gramotnost v Česku je na nízké úrovni. Možná i to je důvod, proč skupina pěti studentů poslala vedení Masarykovy univerzity předžalobní výzvu
kvůli údajnému tlaku na vakcinaci proti covidu…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny AUTOR: ŠKOLA Radky Kvačkové KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: Doučování už není za hubičku
(MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Morava );

Duplicitní
21:55 13.12.2021

117. Doučování už není za hubičku

Nahoru

…ncí nemocí a osvojit si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v situacích, které ohrožují zdraví jedinců či skupin, ale průzkumy napovídají, že takzvaná
zdravotní gramotnost v Česku je na nízké úrovni. Možná i to je důvod, proč skupina pěti studentů poslala vedení Masarykovy univerzity předžalobní
výzvu kvůli údajnému tlaku na vakcinaci proti covidu…
Tisk

10:35 19.11.2021

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny AUTOR: ŠKOLA Radky Kvačkové KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

118. Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o správných techni…
Nahoru
…e z důvodu pobytu v zahraniční nemohl zúčastnit. Je to dle mého názoru dobrá známka toho, že je o naši činnost zájem, a že podpora zdraví a zvyšování
zdravotní gramotnosti má cenu i u takto velkých hráčů na trhu,“ říká šéf pražských hygieniků Jarolímek. Za strany zaměstnanců společnosti UNILEVER byl
o prezentaci HSHMP velký zájem. „Cílem bylo nab…

Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

14:03 08.12.2021

119. Úroveň zdravotní gramotnosti v ČR se v průběhu posledních pěti let výrazně zlepšila

Nahoru

Z výsledků mezinárodního srovnávacího výzkumu zdravotní gramotnosti vyplývá, že v průběhu posledních pěti let došlo v České republice k zvýšení její
úrovně o více než 20 %. V šetření, do kterého se zapojilo celkem 17 zemí z Evropy a Izraele jsou tuzemské výsledky srovnatelné s průměrem sledovaných
zemí. Je to zásadní rozdíl oproti výsledkům šetřen…
Internet

ZDROJ: Tojesenzace.cz - Články AUTOR: Red KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (22x), gramotnosti (11x), gramotnost (7x)

12:28 08.12.2021

120. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

Nahoru

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17 zemích
EU a v Norsku, Rusku a Izraeli. Dnes je na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost. Téměř polovina (49 procent) lidí
ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve z…
Internet

ZDROJ: Cesky.radio.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (3x)

09:03 13.12.2021

121. V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o…Nahoru
V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího
výzkumu zdravotní gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. https://t.co/03T2ty8TAT https://t.co/BM0pQkQdKp

Sociální sítě

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: RTVJih KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (3x) DUPLICITNÍ S: V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila
úroveň zdravotní gramotnosti o více než… (Twitter.com - Příspěvky);

Duplicitní
09:02 13.12.2021

122. V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotno…Nahoru
V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní
srovnávacího výzkumu zdravotní gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. https://t.co/FHdqcIorWP https://t.co/tc1Ohu29xn

Sociální sítě

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: RTVJih KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (3x)
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09:33 12.12.2021

123. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

Nahoru

…nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování
zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti. Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie,
z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, …
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Linkos.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

124. Pražská hygiena si Světový den zdraví v předstihu připomněla Dnem zdraví svých vlastníchNahoru
…
…, očkování, screening, léčbu i případnou rehabilitaci, plánování rodiny a ochranu mateřství. Součástí je i průběžné vzdělávání veřejnosti a zvyšování zdravotní
gramotnosti všech obyvatel tak, aby chápali smysl preventivní péče a aktivně se starali o své zdraví. U příležitosti Světového dne zdraví pořádají studenti
pražských lékařských fakult zají…

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

125. Ministerstvo zdravotnictví představilo Národní akční plán prevence sebevražd

Nahoru

…řipravovaným portálem, kde bude možné nalézt nejen potřebné informace ale i potřebnou pomoc. V té souvislosti se v připravovaném akčním plánu rozvoje
zdravotní gramotnosti hodláme zaměřit i na problematiku mentální gramotnosti,“ doplnila Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví. V Praze 10. 9.
2019 Ing. Gabriela Štěpanyová ředitelka Odbo…
Internet

15:18 03.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

126. Jak chce Fialova vláda změnit Česko? Popisujeme program koalice, chybí v něm covid

Nahoru

…ho národního ptáka,“ slibují politici. Odpovědnost za zdraví V oblasti zdravotnictví (resort má připadnout TOP 09) hodlá nastupující koalice zvyšovat
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví. Koalice se hlásí k integraci zdravotní a sociální péče a reformě péče o duševní zdraví. Za
zásadní krok označuje digitalizaci zdravotnict…
Internet

13:15 26.10.2021

Tisk

15:10 08.11.2021

ZDROJ: Denikn.cz - Články Premium AUTOR: Domácí redakce KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

127. Téma - strana 14 (automat)

Nahoru
…e začíná být, jak zdravě žít. Jaká je vaše zkušenost? Ano, je to tak. Navíc česká populace je více zatížena rizikovými faktory, vykazuje nižší úroveň
zdravotní
gramotnosti a vyšší míru odolnosti části obyvatel k preventivním programům. V roce 2019 bylo v ČR 24,9 % denních i příležitostných kuřáků starších 15 let.
Obezita ohrožovala 18,5 % obyvate…
ZDROJ: MAFRA, a.s. - Téma (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

128. DOKUMENT: Koaliční smlouva uzavřená mezi ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN

Nahoru

…n, škol, zaměstnavatelůa neziskového nevládního sektoru. Budeme reformovat primární péči a posilovat primární a sekundární prevenci nemocí a zvyšovat
zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví.Podpoříme zavedení dietního stravování ve školách a školkách. Ve spolupráci s ministerstvem
zemědělství podpoříme produkci lokálních potra…
Internet

12:15 24.10.2021

ZDROJ: Idnes.cz - Články AUTOR: tca KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

129. Nechoďte na prevenci!

Nahoru

…navíc v poslední době spíše snižují.Takže. Co by se dalo dělat i s tím málem, co na prevenci jde? Vzdělání je klíčem ke všemu a zdraví není výjimkou.
Zdravotní gramotnost je soubor zdravotně relevantních znalostí a schopnost jejich uplatnění tak, abychom se v každodenním životě správně rozhodovali v
oblasti zdravotní péče, prevence nemocí, podpor…
Internet

08:15 24.10.2021

ZDROJ: Respekt.cz - Články Premium AUTOR: Tomáš Šebek KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

130. Respekt - strana 70 (automat)

Nahoru

…avíc v poslední době spíše snižují. Takže. Co by se dalo dělat i s tím málem, co na prevenci jde? Vzdělání je klíčem ke všemu a zdraví není výjimkou.
Zdravotní gramotnost je soubor zdravotně relevantních znalostí a schopnost jejich uplatnění tak, abychom se v každodenním životě správně rozhodovali v
oblasti zdravotní péče, prevence nemocí, podpor…
Tisk

21:15 19.09.2021

ZDROJ: Economia, a.s. - Respekt (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

131. Lidové noviny - strana 1 (automat)

Nahoru

… v podobě rakoviny nicméně Češi navzdory lékařským apelům zatím moc nevnímají. Dílem kvůli nedostatečné vládní alkoholové politice, dílem kvůli nízké
zdravotní gramotnosti. „Lidé dostatečně nerozumí tex- tům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumí integrovat do svého chování,“ zdůraznil v
rozhovoru pro LN Michal Miovský, přednosta Kliniky a…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x) DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 1 (automat)
(MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Čechy );
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Duplicitní
22:15 19.09.2021

132. Lidové noviny - strana 1 (automat)

Nahoru

… v podobě rakoviny nicméně Češi navzdory lékařským apelům zatím moc nevnímají. Dílem kvůli nedostatečné vládní alkoholové politice, dílem kvůli
nízké zdravotní gramotnosti. „Lidé dostatečně nerozumí tex- tům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumí integrovat do svého chování,“
zdůraznil v rozhovoru pro LN Michal Miovský, přednosta Kliniky a…
Tisk

06:45 08.07.2021

ZDROJ: MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

133. V Brně si posvítí na zdravotní gramotnost Romů. Osvětový projekt jim má prodloužit život

Nahoru

…zi romskými muži jen 57 let a u žen 65 let. Oproti průměrné populaci je to o 18 roků méně. Projekt Saste Roma (Zdraví Romové) má za cíl zvýšit jejich
zdravotní gramotnost a informovanost o nejzávažnějších onemocněních. Projekt bude zaměřený na prevenci těžkých nemocí ve vyloučených lokalitách.
„Pokryjeme ta nejzávažnější onemocnění, ať už jde o c…
Internet

ZDROJ: Pozitivní zprávy - Články AUTOR: Klára Šubíková KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

23:40 12.11.2021

134. Právo - strana 15 (automat)

Nahoru

…se vzdělávací a pohybové aktivity, přednášky a besedy, různorodé zájmové aktivity či workshopy. Nechybí ani aktivity a akce podporující soběstačnost,
zdravotní gramotnost, psychickou odolnost či manuální zručnost. „V Multigeneračním centru Lučina navíc podporujeme rodinu, posílení rodičovských
kompetencí a mezigenerační aktivity. Jezdíme za pozná…
Tisk

ZDROJ: BORGIS a.s. - Právo (automat) AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

17:36 08.11.2021

135. Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní odborníci

Nahoru

…jmenovatele pro pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek. Podporu zdravého životního stylu, zvýšení
zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České stomatologické
komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozo…
Internet

ZDROJ: Eurozpravy.cz - Články AUTOR: EuroZprávy.cz / ČTK KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

23:45 24.10.2021

136. Pět úkolů pro nového ministra

Nahoru

…ci a kontakt. Digitalizace proto není cíl, ale prostředek změny. Je nezbytná pro sledování kvality, zlepšení koordinace zdravotních služeb i posílení zdravotní
gramotnosti občanů. E-řešení jsou dnes normou ve všech oblastech lidské činnosti a fungují. Není důvod, aby to ve zdravotnictví bylo jinak. 3. Podívejme se
na mapu Pojďme si férově přiznat…
Tisk

ZDROJ: MAFRA, a.s. - MF DNES AUTOR: Tomáš Doležal Pavel Hroboň Jan Růžička KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x) DUPLICITNÍ S: 5
úkolů pro nového ministra zdravotnictví. Co musí vyřešit, aby Česko nezaostalo (Idnes.cz - Články);

Duplicitní
20:00 25.10.2021

137. 5 úkolů pro nového ministra zdravotnictví. Co musí vyřešit, aby Česko nezaostalo

Nahoru

…aci a kontakt.Digitalizace proto není cíl, ale prostředek změny. Je nezbytná pro sledování kvality, zlepšení koordinace zdravotních služeb i posílení
zdravotní gramotnosti občanů. E-řešení jsou dnes normou ve všech oblastech lidské činnosti a fungují.Není důvod, aby to ve zdravotnictví bylo
jinak.3. Podívejme se na mapuPojďme si férově přiznat, ž…
Internet

11:39 20.10.2021

ZDROJ: Idnes.cz - Články AUTOR: Tomáš Doležal, Pavel Hroboň, Jan Růžička (odborníci na management zdravotnictví) KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti
(1x), gramotnost (1x)

138. Efektivita šla během covidu stranou. To musíme změnit, říká náměstkyně ministerstva zdrav…
Nahoru
…konkrétní oblast, sbližování základních sazeb nemocnic, úhradové soutěže, jednodenní péče, disease management, ale také podpora prevence a zlepšování
Aktualizováno: 1x
zdravotní gramotnosti.„Situace se vyvíjí velmi hekticky. Některé věci, které jsme spolu s kolegy předpokládali, se za několik týdnů vyhrotily tak, že dnes
máme mnohem vyšší předpoklad inflace, než b…

Internet

ZDROJ: Ekonomickydenik.cz - Články AUTOR: Článek vyšel na portále Zdravotnický deník, který stejně jako Ekonomický deník náleží do vydavatelství Media Network. KLÍČOVÁ
SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

01:10 12.08.2021

139. Mobilní aplikace zpříjemňují život, nyní se ho snaží i prodlužovat

Nahoru

…jsou sexy Data Státního zdravotnického ústavu vykazují v tématu prevence zajímavé trendy. Téměř 60 procent Čechů podle nich například vykazuje nízkou
zdravotní gramotnost. To znamená, že mají slabou schopnost získat informace o medicínských tématech a porozumět jim nebo malou připravenost
vyhodnotit data o svém zdraví a udělat si na ně vlastní ná…
Tisk

08:32 16.07.2021

ZDROJ: Economia, a.s. - Ekonom AUTOR: Marta Plecitá KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

140. Finanční a zdravotní gramotnost se nevylučují. Právě naopak

Nahoru

Finanční gramotnost jde podle odborníků často ruku v ruce s takzvanou zdravotní gramotností. Lidé s vyšším povědomím o zdravém způsobu života lépe
zvládají úkoly v zaměstnání, zvykají si na pracovní režim a častěji dosahují odpovědnějších pracovních pozic. Letní prázdniny bez lockdownů jsou výborná
příležitost k návratu dětí a mládeže do fyzické a…
Internet

ZDROJ: E15.cz - FinExpert AUTOR: Daniel Tácha KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (5x), gramotností (2x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x)
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08:38 20.08.2021

141. Primární prevence není jen záležitostí zdravotnictví, ale celé společnosti. Navíc má ekonomi…
Nahoru
Ačkoliv data ukazují, že jsou preventivní opatření nákladově efektivní, peníze, které jdou v Česku na podporu zdraví a zdravotní gramotnosti, klesají. Právě
primární prevenci, která předchází vzniku onemocnění a udržuje populaci ve zdraví, by se přitom nemělo věnovat jen zdravotnictví, ale celá společnost – a právě
stát by měl tlačit výzkum a info…

Internet

11:45 26.07.2021

ZDROJ: Ekonomickydenik.cz - Články AUTOR: Michaela Koubová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x)

142. ČR zaostává v úrovni zdravotní gramotnosti obyvatel. V řadě klíčových aspektů životního s…
Nahoru
ČR zaostává v úrovni zdravotní gramotnosti obyvatel. V řadě klíčových aspektů životního stylu od alkoholu po obezitu patříme mezi nejhorší. Screeningu
rakoviny se prý účastní 20-30 % lidí, které obesílají pojišťovny. A covid v tomto vedl k dalším odkladům (právě dotazujeme). /02

Sociální sítě

13:30 22.11.2021

ZDROJ: Twitter.com - Příspěvky AUTOR: dan_prokop KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

143. Koalice slibuje pravidelnou valorizaci plateb státu do zdravotnictví

Nahoru

…ahraničí. Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva Poměrně velký prostor věnuje koalice podpoře zdravého životního stylu, prevence, zvyšování
zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za zdraví. Nová vláda se chce zaměřit na zavedení moderního managementu chronických onemocnění.
Slibuje také aktivní přístup k reformě psychiatrie. Tématu…
Tisk

19:16 29.11.2021

ZDROJ: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune AUTOR: ač KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

144. Pavel Sedláček (Pfizer): Budoucností léčby jsou průlomové léky šité pacientovi na míru

Nahoru

…sného záchytu onemocnění. Za důležitý považuji i přístup k informacím, který bude i nadále posouvat obecnou úroveň znalostí o zdraví a nemocech, tedy
zdravotní gramotnost. To je jen několik příkladů oblastí, kde mohou být nová řešení v krátké době přínosná pro pacienty i lékaře a na které se naše
společnost soustředí. Jsem rád, že mohu být součás…
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Peak.cz - Články AUTOR: Libor Akrman KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

145. Pražští hygienici pokračují v prevenci v oblasti HIV/AIDS

Nahoru

…avním smyslem této akce je oslovit co nejvíce adolescentů z pražských škol a formou projekce zajímavého filmu i následné diskuze s odborníky zvyšovat
zdravotní gramotnost této populace. Nutno také zdůraznit, že prevence šíření viru HIV stále patří mezi jednu z priorit v oblasti preventicních aktivit hygienické
služby v Česku." Film "Mezi nimi" by…
Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

146. Vznik nové pracovní skupiny zaměřené na řešení problematiky HIV/AIDS na území hlavního Nahoru
…
…py k řešení problému infekce HIV/AIDS na regionální úrovni. HSHMP vítá vznik této nové pracovní skupiny také z důvodu obecné potřeby zvyšování úrovně
zdravotní gramotnosti v populaci v oblasti prevence tohoto závažného infekčního onemocnění. V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1. 10.1985,
do 31. 12. 2017, bylo v ČR celkově zjištěno…

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

147. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić společně připomněli Sv…
Nahoru
…áce ministerstva s pacientskými organizacemi při přípravě související legislativy, či nedávno spuštěný program Státního zdravotního ústavu na podporu
zdravotní gramotnosti lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. V roce 1948 vyzvalo první Světové zdravotnické shromáždění k vyhlášení
Světového dne zdraví, který by připomínal založení WHO. …

Internet

10:35 19.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

148. Pražští hygienici školí zaměstnance dětských skupin

Nahoru

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se pravidelně podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských
dětských skupin. Dne 16. 10. 2019 odborní zaměstnanci HSHMP uspořádali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu
Podpora implementace dětských skupin školení hygienického min…
Internet

07:45 10.11.2021

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

149. Gerontoložka Iva Holmerová: Razím pojem bezvěkost

Nahoru

…. Zdravotníci s obrovským nasazením i kvalifikací zachránili, koho mohli. Přesto to nestačilo... Tuzemským problémem je prevence – máme nedostatky ve
zdravotní gramotnosti, jak říká profesor Jan Holčík. A na druhém konci i doléčení, rehabilitace, opravdu dlouhodobá péče, kterou zvláště senioři potřebují.
Jsme schopni vynaložit enormní prostředky,…
Internet

ZDROJ: Ukforum.cz - Články AUTOR: Martin Rychlík KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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20:05 12.10.2021

150. Restart českého zdravotnictví po covidu. Jedinečná příležitost, jak něco změnit

Nahoru

…ndářní rok. Proč to udělat? Podle dostupných analýz 60 % Čechů toho o zdraví a jak se udržet zdravým moc neví. Jakože skoro nic. Odborně se tomu říká
zdravotní gramotnost a jako země na tom jsme bohužel hůř než většina Evropy. Přitom mít základní vědomosti o tom, co našemu zdraví prospívá a škodí a
co můžeme udělat sami pro sebe, je jednou z nejd…
Internet

ZDROJ: E15.cz - Domácí AUTOR: Jan Růžička, Tomáš Doležal KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

08:42 12.08.2021

151. Neuralgické body slovenského zdravotnictví v přístupu k prevenci? Slabá účast na screenin…
Nahoru
Zdravotní pojišťovny i státní orgány by měly mít zájem na tom, aby se mezi obyvateli zvýšila

zdravotní gramotnost. Ti by tak měli možnost lépe rozhodovat o

svém zdraví – jsou to totiž právě naše návyky, které mají na náš zdravotní stav zcela zásadní vliv. Stejně jako v ČR, ani u našich sousedů na Slovensku však
není podpora prevence taková, jaká b…
Internet

ZDROJ: Ekonomickydenik.cz - Články AUTOR: Michaela Koubová KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (1x), gramotnosti (1x)

06:44 10.09.2021

152. Asociace pro komunikaci a marketing ve zdravotnictví (a HOSPITALin)

Nahoru

…jmu. Založili jsme ji už před čtyřmi lety, ale teprve aktuální situace vyvolala potřebu aktivních kroků a rozšíření činnsti. Podpora informovanosti i zdravotní
gramotnosti, nabídka orientace pro pacienty i doprovod (hned na HP najdete mapu, která vás navede na stránky partnerských nemocnic) jsou naše hlavní
cíle. Rádi najdeme odkazy na naši platf…
Internet

ZDROJ: Hospitalin.cz - Články AUTOR: Redakce HOSPITALin KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

00:30 19.08.2021

153. Na cestě k evropské strategii pro řešení koronavirové pandemie

Nahoru

…telnějších; a (3) nedostatek koherentní pandemické reakce a komunikační strategie. Pokud jde o posledně jmenovaný problém, vnímané riziko, motivace a
zdravotní gramotnost jsou důležitými prediktory chování při vyhledávání zdravotní péče a dodržování opatření. Důvěru veřejnosti je třeba udržovat včasnou,
konzistentní a vytrvalou komunikací, včetně…
Internet

ZDROJ: Blisty.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

10:35 19.11.2021

154. Pražští hygienici na Dnech geografie – Dnu zdraví 2018

Nahoru

…lbertově. Letošního ročníku se zúčastnilo okolo 230 dětí, studentů a pedagogů. Cílem Dne zdraví bylo podpořit zdravý životní styl návštěvníků, zvýšit
zdravotní gramotnost a informovat účastníky o tom, jak správně pečovat o své zdraví, a jak předcházet zdravotním potížím. Před samotným konáním akce
HSHMP zveřejnila na svých internetových stránkách…
Internet

ZDROJ: Hygpraha.cz - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

16:59 09.11.2021

155. Očkování proti covid-19 jako špička ledovce

Nahoru

…akový odmítač vypadá: je ve věku 18-29 let, jde častěji o ženu než o muže, žije mimo velká města (ale nejen na venkově), má nízkou míru vzdělanosti a
zdravotní gramotnosti a jelikož se mu příliš ekonomicky nedaří, neobává se o svou ekonomickou budoucnost. „Dobře komunikovat vědecké poznatky a
všímat si pocitů lidí,“ v tom Srđan Matić spatřuje úsp…
Internet

Aktualizováno: 3x

ZDROJ: Cuni.cz (Univerzita Karlova) - Články AUTOR: NEZNÁMÝ KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

Supertéma: Zdravotní gramotnost (118)
Téma: Zdravotní gramotnost (118)
seznam | nahoru

1. Medical Tribune- strana 6 (automat)
Datum

Kategorie Téma

22.11.2021 (00:00:00)

Tisk

Zdroj

Zdravotní gramotnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune (automat)

Autor

Sekce

NEZNÁMÝ Zdraví a zdravotnictví

19/166

PDF STRANA: 6
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

2. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (11:26:03)

Internet

Zdravotní gramotnost

Eurozpravy.cz - Články

EuroZprávy.cz / ČTK

Zpravodajství

Proti poslednímu podobnému výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evropských zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent.

zdravotní

Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na léčbě a získávat i
využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či prevenci nemocí. Její význam lze
vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady veřejného zdraví a věřit zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče počtu lidí s
nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. "Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v mnohem větší
míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemýšleli a více se jimi podle všeho řídili," uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížný a velmi obtížný tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má obtíže
posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více než 41
procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit pro
pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odložený kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s agenturou

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (7x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)
DUPLICITNÍ S: Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost ( Ozdravotnictvi.cz - Zpravodajství); Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost
(Globe24.cz - Domov );

Duplicitní

3. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (13:55:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Ozdravotnictvi.cz - Zpravodajství

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17 zemích EU a v Norsku, Rusku a
Izraeli. Dnes je na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost. Proti poslednímu podobnému výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět
evropských zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň zdravotní gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent.

20/166

Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na léčbě a
získávat i využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či prevenci nemocí.
Její význam lze vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady veřejného zdraví a věřit
zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče počtu lidí s
nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. „Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v
mnohem větší míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemýšleli a více se jimi podle všeho řídili,“ uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížný a velmi obtížný tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má
obtíže posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více
než 41 procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo
velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit
pro pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s
lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odložený kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
agenturou STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s

zdroj: ČTK

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (7x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

Duplicitní

4. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (11:27:26)

Internet

Zdravotní gramotnost

Globe24.cz - Domov

NEZNÁMÝ

Zpravodajství

Proti poslednímu podobnému výzkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evropských zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
zdravotní gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent.
Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na léčbě a
získávat i využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či prevenci nemocí.
Její význam lze vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady veřejného zdraví a věřit
zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče počtu lidí s
nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. "Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v
mnohem větší míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemýšleli a více se jimi podle všeho řídili," uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížný a velmi obtížný tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má
obtíže posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více
než 41 procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo
velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit
pro pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s
lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odložený kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
agenturou STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (7x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)
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seznam | nahoru

5. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum
https://t.co/L9BRQtjqmq
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (11:24:28)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

EuroZpravycz

Zpravodajství

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum https://t.co/L9BRQtjqmq

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
DUPLICITNÍ S: Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost https://t.co/o4f55z2vbl ( Twitter.com - Příspěvky);

Duplicitní
seznam | nahoru

6. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost
https://t.co/o4f55z2vbl
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (11:18:09)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

Globe24cz

Zpravodajství

Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost https://t.co/o4f55z2vbl

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

seznam | nahoru

7. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (14:04:41)

Internet

Zdravotní gramotnost

Prazsky-magazin.cz - Články

Afri

Zpravodajství

Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských
informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí
k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021.
Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských
informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí
k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021.
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při návštěvách
zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní péče. Abychom
zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich členských organizací,”
vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Výhody a překážky vnímané pacienty
Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a méně stresu –
konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za
jakých okolností je neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě
nedojde ke zhoršení poskytované péče, kterého se obává 30 % respondentů,” doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenost s konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové konzultaci byli
respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně jim naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je celkové hodnocení
pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací, dotázaní ji berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí využívat jen v určitých případech či výjimečně. Je
proto nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný a pro které nikoliv.
Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jedná o metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině dotázaných
by tento způsob nevyhovoval vůbec. S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s největší podporou a
pacienti jsou si vědomi, že to může významně urychlit proces konzultací
i samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické
pacienty, pravděpodobně by se setkala s úspěchem, především u mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich
dokonce velmi pravděpodobně.
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Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha” onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.

Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku 2019
do vzniku spolku spolupracovaly ve stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických
pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti plicním
nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická onemocnění napříč
diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.
Mgr. Petra Adámková
předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů
www.hlaspacientu.cz
Lenka Hájková
ADDICTS PUBLIC RELATIONS S.R.O.
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při návštěvách
zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní péče. Abychom
zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich členských organizací,”
vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

8. Zdravotní gramotnost v ČR se zlepšila
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (09:15:30)

Internet

Zdravotní gramotnost

Rtvj.cz - Články

NEZNÁMÝ

Televize a rádia

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího výzkumu zdravotní
gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. Zásadní je tak rozdíl oproti šetření z roku 2015, kdy Česká republika výrazně zaostávala za průměrem
vybraných zemí EU.
Zdravotní gramotnost je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) znalost, která ukazuje, jakým způsobem dokážou lidé informace získat, pochopit a využít ke zlepšení svého zdraví.
Nejedná se tedy o míru znalostí o zdraví, prevenci a zdravém životním stylu, ale zejména o schopnost orientovat se v záplavě informací, správně si je vyložit a následně také využít.
Z průzkumu vyplynulo, že vyšší úroveň zdravotní gramotnosti vykazovaly ženy a starší lidé . Naopak nižší úroveň zdravotní gramotnosti vykazují osoby s vyšším vzděláním a
osoby s finančními problémy. Zdravotní gramotnost pozitivně ovlivňuje subjektivní hodnocení vlastního zdraví a souvisí s nižší spotřebou specializované zdravotní péče.
Výzkum se zaměřil také na specifické druhy zdravotní gramotnosti:
Navigační – téměř polovina respondentů má problém orientovat se v systému zdravotní péče
Komunikační – téměř pětina dotázaných pociťuje obtíže v komunikaci s lékaři
Digitální – více než polovina respondentů má problém posoudit spolehlivost informací na internetu
Vakcinační zdravotní gramotnost – čtvrtina dotázaných se obtížně vyzná v informacích o očkování
Zvláště znepokojivá jsou podle ředitelky odboru zdravotní péče ministerstva zdravotnictví Aleny Šteflové zjištění, že 40 % respondentů se domnívá, že očkování může způsobit nemoc, před kterou
má chránit, podle čtvrtiny očkování oslabuje imunitu a dokonce 44 % soudí, že riziko nemoci, proti které existuje očkování je nízké či velmi nízké.
Ze všech dotazovaných zemí mají dále Češi společně se Slováky největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo
velmi obtížné.
Zatímco před šesti lety skončila Česká republika na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče
počtu lidí s nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Zdravotní pojišťovny do výzkumu zařadily dvě otázky zaměřené na zdravotní pojištění a kontrolu úhrad zdravotní péče z účtů pojištěnců . Podle předsedy Správní rady Ústavu pro
zdravotní gramotnost Petra Struka je potěšitelné, že téměř 80 % pojištěnců je pro to, aby byla zavedeny bonifikace (snížení pojistného) u pojištěnců, kteří se chovají odpovědně k vlastnímu
zdraví. Zatímco třetina pojištěnců kontroluje výši úhrad za zdravotní péči, 40 % respondentů vůbec neví, kde tyto informace může nalézt.
V České republice provedl Výzkum zdravotní gramotnosti M-POHL19 Ústav pro zdravotní gramotnost, ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a s finanční podporou zdravotních
pojišťoven. Sběr dat v ČR provedla agentura STEM dotazováním 1 650 respondentů starších 18 let; ve všech 17 zemích to bylo více než 42 tisíc dotázaných. Data byla zpracována Mezinárodním
koordinačním centrem ve Vídni.
Zdravotní gramotnost je jednou z důležitých oblastí podporovaných WHO a organizací OECD. Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti je jedním ze specifických cílů Strategie Zdraví 2030
v ČR, včetně přijetí a implementace Národního programu podpory zdravotní gramotnosti.
Zvyšování zdravotní gramotnosti je také jedním ze strategických cílů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR . Podle ředitelky obchodně-organizačního úseku je snahou, aby
klient významněji převzal odpovědnost za vlastní zdraví.
„Vzhledem ke komplexnosti této oblasti, se snažíme připravovat pestrý komunikační mix a využívat různé způsoby kanálů. Našim klientům se snažíme přinášet důležité informace, díky kterým
se mohou lépe a efektivněji orientovat ve spletité problematice věnované zdraví a v celém zdravotním systému. I v této době se bohužel ukazuje, že hoaxy často vítězí nad data based
medicínou, tedy medicínou založenou na důkazech,“ dodává Denisa Kalousková.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (16x), gramotnosti (9x), gramotnost (5x)
DUPLICITNÍ S: Zdravotní gramotnost v ČR se zlepšila ( ZPMVCR.cz (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) - Články ); V průběhu posledních pěti let se v České… ( Facebook - Příspěvky);
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Duplicitní
seznam | nahoru

9. Zdravotní gramotnost v ČR se zlepšila
Datum

Kategorie Téma

09.12.2021

Internet

Zdroj

Autor

Zdravotní gramotnost ZPMVCR.cz (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra) -

(07:56:38)

Sekce

NEZNÁMÝ Instituce a organizace

Články

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího výzkumu
zdravotní gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. Zásadní je tak rozdíl oproti šetření z roku 2015, kdy Česká republika výrazně zaostávala za
průměrem vybraných zemí EU.
Zdravotní gramotnost je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) znalost, která ukazuje, jakým způsobem dokážou lidé informace získat, pochopit a využít ke zlepšení svého
zdraví. Nejedná se tedy o míru znalostí o zdraví, prevenci a zdravém životním stylu, ale zejména o schopnost orientovat se v záplavě informací, správně si je vyložit a následně také využít.
Z průzkumu vyplynulo, že vyšší úroveň zdravotní gramotnosti vykazovaly ženy a starší lidé . Naopak nižší úroveň zdravotní gramotnosti vykazují osoby s vyšším vzděláním
a osoby s finančními problémy. Zdravotní gramotnost pozitivně ovlivňuje subjektivní hodnocení vlastního zdraví a souvisí s nižší spotřebou specializované zdravotní péče.
Výzkum se zaměřil také na specifické druhy zdravotní gramotnosti:
Navigační - téměř polovina respondentů má problém orientovat se v systému zdravotní péče
Komunikační - téměř pětina dotázaných pociťuje obtíže v komunikaci s lékaři
Digitální - více než polovina respondentů má problém posoudit spolehlivost informací na internetu
Vakcinační zdravotní gramotnost - čtvrtina dotázaných se obtížně vyzná v informacích o očkování
Zvláště znepokojivá jsou podle ředitelky odboru zdravotní péče ministerstva zdravotnictví Aleny Šteflové zjištění, že 40 % respondentů se domnívá, že očkování může způsobit nemoc, před
kterou má chránit, podle čtvrtiny očkování oslabuje imunitu a dokonce 44 % soudí, že riziko nemoci, proti které existuje očkování je nízké či velmi nízké.
Ze všech dotazovaných zemí mají dále Češi společně se Slováky největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné
nebo velmi obtížné.
Zatímco před šesti lety skončila Česká republika na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se
týče počtu lidí s nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Zdravotní pojišťovny do výzkumu zařadily dvě otázky zaměřené na zdravotní pojištění a kontrolu úhrad zdravotní péče z účtů pojištěnců . Podle předsedy Správní rady
Ústavu pro zdravotní gramotnost Petra Struka je potěšitelné, že téměř 80 % pojištěnců je pro to, aby byla zavedeny bonifikace (snížení pojistného) u pojištěnců, kteří se chovají
odpovědně k vlastnímu zdraví. Zatímco třetina pojištěnců kontroluje výši úhrad za zdravotní péči, 40 % respondentů vůbec neví, kde tyto informace může nalézt.
V České republice provedl Výzkum zdravotní gramotnosti M-POHL19 Ústav pro zdravotní gramotnost, ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a s finanční podporou
zdravotních pojišťoven. Sběr dat v ČR provedla agentura STEM dotazováním 1 650 respondentů starších 18 let; ve všech 17 zemích to bylo více než 42 tisíc dotázaných. Data byla
zpracována Mezinárodním koordinačním centrem ve Vídni.
Zdravotní gramotnost je jednou z důležitých oblastí podporovaných WHO a organizací OECD. Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti je jedním ze specifických cílů Strategie Zdraví
2030 v ČR, včetně přijetí a implementace Národního programu podpory zdravotní gramotnosti.
Zvyšování zdravotní gramotnosti je také jedním ze strategických cílů Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR . Podle ředitelky obchodně-organizačního úseku je snahou,
aby klient významněji převzal odpovědnost za vlastní zdraví.
„Vzhledem ke komplexnosti této oblasti, se snažíme připravovat pestrý komunikační mix a využívat různé způsoby kanálů. Našim klientům se snažíme přinášet důležité informace, díky
kterým se mohou lépe a efektivněji orientovat ve spletité problematice věnované zdraví a v celém zdravotním systému. I v této době se bohužel ukazuje, že hoaxy často vítězí nad data
based medicínou, tedy medicínou založenou na důkazech,“ dodává Denisa Kalousková.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (16x), gramotnosti (9x), gramotnost (5x)

Duplicitní
seznam | nahoru

10. V průběhu posledních pěti let se v České…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (09:03:00)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Facebook - Příspěvky

RTVJ

Zpravodajství

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího výzkumu zdravotní
gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael. Zásadní je tak rozdíl oproti šetření z roku 2015, kdy Česká republika výrazně zaostávala za průměrem vybraných zemí
EU.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
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11. V létě mohou lidi potrápit virové gastroenteritidy, pražští hygienici nabádají k
prevenci

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Letní prázdninové období patří mezi části roku, kdy se zdravotníci u pacientů poměrně hojně setkávají s akutním onemocněním zažívacího traktu. V 10 až 20 procentech
hlášených případů stojí za problémy virové gastroenteritidy způsobené různými typy virů, nejčastěji rotaviry, noroviry, adenoviry a astroviry. Jen loni statistiky uvádějí výskyt
9693 diagnostikovaných gastroenteritid v ČR, přičemž na Prahu připadlo 702 případů.
Viry způsobující virové gastroenteridy do lidského organismu vstupují trávicím traktem prostřednictvím kontaminovaných potravin nebo vody, velmi často však také kontaminovaných rukou.
Nejzásadnější preventivní opatření před onemocněním virovou gastroenteritidou představuje dodržování správných zásad hygieny rukou, kvalitní pitná voda, správná výrobní praxe, distribuce a
skladování nezávadných potravin a celkové dbaní hygienických zásad.
Dodržování preventivních doporučení se lidem vyplatí. Virové gastroenteritidy dokáží pacienty nepříjemně potrápit: onemocnění provázejí bolesti břicha, hlavy, únava, průjmy, zvýšené teploty až
horečky, zvracení, v případě závažnějšího průběhu může docházet k dehydrataci organismu. Takovým projevům se jistě lidé rádi vyhnou; cestou k tomu je popisovaná prevence, před rotaviry je
možné se navíc chránit očkováním.
FOTO: ilustrační obrázky - trávicím problémům je lepší se vyhnout, správná a efektivní hygiena rukou je k tomu vhodným preventivním prostředkem
Zdroj: pixabay.com
HSHMP klade velký důraz na výuku správné a efektivní hygieny rukou. Tuto aktivitu proto prezentuje na celé řadě preventivně – osvětových akcí v Praze, kterých se pražští hygienici aktivně
účastní.
Na téma hygieny rukou hovořila nedávno ve vysílání České televize, v pořadu Sama doma, také MUDr. Martina Marešová z protiepidemického odboru HSHMP. Doporučujeme se s obsahem
rozhovoru paní doktorky detailně seznámit.
Jak si správně mýt ruce? - seznamte se s osvětovými materiály Státního zdravotního ústavu:
• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 1 (PDF, 124Kb)
• SZU-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 (PDF, 149Kb)
• SZU-hygiena rukou-navodne samolepky (PDF, 504Kb)
• SZU-plakat-hygiena rukou-zasady-duvody (PDF, 4078Kb)
• SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

• pro děti: metodické pokyny k leporelu (pdf; 307 kB)
• pro děti: SZÚ - návodné video k osvětovému leporelu "Aby ručičky byly jako rybičky"
HSHMP publikováním této zprávy na dané téma v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“; Akční plán č. 12 Rozvoj
zdravotní gramotnosti ; Priorita 4.2: Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti .
V Praze 25. 6. 2019
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

12. Vláda schválila aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030 ► ZDRAVÍ 2030 STRATEGICKÝ RÁME ROZVOJE PÉČE O ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO
ROKU 2030

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:04)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy seznamuje veřejnost s aktualitou Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.11.2020 o aktualizaci dokumentu "ZDRAVÍ 2030 - strategický
rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030" schválené vládou ČR dne 13.7.2020:
Směr nastavený ve Strategickém rámci Zdraví 2030 byl schválen vládou ČR usnesením 817/2019 dne 18. listopadu 2019 a odráží také aktuální dění v prioritách resortu.
(aktualizovaná verze-pdf;2,69 MB)
Změna se týká doplnění relevantních dat do analytické části. Upravena je také návrhová část dokumentu, kde jsou stávající strategické cíle upraveny. Především s ohledem na ochranu
obyvatelstva.
Stávající strategické cíle:
Aktuální epidemiologická situaci vedla k úpravám specifického cíle 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti a dalších relevantních částí ostatních
specifických cílů (2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví, 2.3 Digitalizace zdravotnictví a 3.1 Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví).
Aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030 byl schválen vládou usnesením 743/20 dne 13. července 2020.
V Praze 4.11.2020
Ministerstvo zdravotnictví
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odbor komunikace s veřejností

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

13. Den zdraví a Drakiáda na Libuši
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Městská část Praha – Libuš pořádá v sobotu dne 23. 9. 2017 od 14. 00 hodin na fotbalovém hřišti v Písnici ve Švihovské ulici „Den zdraví“ s řadou aktivit se zaměřením na zdraví a
zdravý životní styl. Účastníci akce budou mít možnost například nechat si vyšetřit znamínka nebo vyzkoušet si nácvik první pomoci. K dispozici, ale bude i mnoho dalších zajímavých aktivit a také
množství cenných informací, kterými si každý z nás může zvyšovat svoji zdravotní gramotnost. Pořadatelé akce nezapomněli ani na ty nejmenší. Pro děti je tak připravena také řada aktivit –
dětské workshopy, jízda na ponících, malování na obličej, skákací hrad apod. Bude se například soutěžit o nejkrásnějšího létajícího draka, nejdéle létajícího draka a nejoriginálnějšího draka.
Odbornými zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") bude poskytováno poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně distribuce edukačních materiálů. V
letošním roce se zaměstnanci HSHMP zaměřují především na prevenci chronických neinfekčních onemocnění (jako jsou srdečně-cévní choroby, cukrovka, nádorová onemocnění).
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.
HSHMP zve srdečně všechny zájemce o své zdraví na tuto zajímavou akci.
V Praze dne 20. 9. 2017
Ing. Anna Fűleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

14. ONLINE tisková konference ČLS JEP a Ústavu pro zdravotní gramotnost
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

03.12.2021 (15:25:02)

Internet

Zdravotní gramotnost

Cls.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Zveme Vás na online tiskovou konferenci České lékařské společnosti JEP, z.s. a Ústavu pro

zdravotní gramotnost, z.ú.

Jak se zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti v České republice během posledních pěti let? Výsledky mezinárodního výzkumu M-POH
Tisková konference se koná 8.12.2021 online na odkazu https://www.tiskovka.online/
Pozvánku naleznete zde
videozáznam naleznete zde:
Jak se zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti v České republice během posledních pěti let? - YouTube

POČET AKTUALIZACÍ: 1
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnost (2x), gramotnosti (2x)

15. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z
výsledků výzkumu o porozumění…

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (13:52:37)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

ozdravotnictvi

Zdraví a zdravotnictví

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
gramotnosti, od r.2015 vzrostl ze 41 na 53 %. https://t.co/htvzfOXP42

zdravotní

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (2x), gramotnosti (1x)
DUPLICITNÍ S: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní… ( Facebook - Příspěvky);
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Duplicitní
seznam | nahoru

16. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (14:00:39)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Facebook - Příspěvky

OZdravotnictví.cz

Zdraví a zdravotnictví

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
zdravotní gramotnosti, od r.2015 vzrostl ze 41 na 53 %.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

17. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (16:36:10)

Internet

Zdravotní gramotnost

Mednews.cz - Články

Výzkumy a studie

Zdraví a zdravotnictví

Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na
léčbě a získávat i využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či
prevenci nemocí. Její význam lze vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady
veřejného zdraví a věřit zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče počtu lidí s
nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. „Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v mnohem větší
míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemýšleli a více se jimi podle všeho řídili,“ uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížný a velmi obtížný tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má obtíže
posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více než 41
procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit pro
pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odložený kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s agenturou

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (6x), gramotnost (4x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

seznam | nahoru

18. Hygienická stanice hlavního města Prahy žádá o členství v Alianci pro
zdravotní gramotnost
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Z posledního výzkumu Aliance pro zdravotní gramotnost vyplývá, že téměř 60 % obyvatel Česka má nízkou zdravotní gramotnost. Zdravotní gramotnost se ovšem netýká jen
jednotlivců, ale také institucí a organizací, které informace poskytují a jejichž rozhodnutí v té či oné míře ovlivňují zdraví lidí i životní pohodu. „Svými aktivitami se i pražští hygienici významným
způsobem podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti na území hlavního města. Jedním ze stěžejních cílů pražské hygienické stanice pod mým vedením je v této oblasti poskytovat
obyvatelům Prahy relevantní a spolehlivé informace z oblasti podpory zdraví, ale také iniciovat a podporovat zájem Pražanů o jejich vlastní zdraví formou propagace zdravého životního stylu a
zdravých životních a pracovních podmínek. K tomu pořádáme řadu aktivit. Členství v Alianci pro zdravotní gramotnost je pro nás proto logickým krokem a má smysl,“ uvedl Jan Jarolímek,
ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“).
Zde je stručný výčet aktivit, na kterých se HSHMP podílí v rámci zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel hlavního města Prahy:
V roce 2015 vydala HSHMP publikaci „Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy“ , která poskytuje zástupcům municipality, ale i široké veřejnosti ucelený přehled o zdravotním stavu
Pražanů včetně konkrétních doporučení, která mohou vést ke zlepšení zdravotního stavu populace. Elektronická verze je volně dostupná na webových stránkách HSHMP:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prvni-souhrnna-publikace-o-zdravi-obyvatel-hlavniho-mesta-prahy---zdarma-ke-stazeni-2312_2312_34_1.html

27/166

HSHMP vydává každoročně také publikace z oblasti drogové epidemiologie, tzv. „Výroční zprávy“ , čímž přispívá k monitoringu drogové problematiky na národní i regionální úrovni. Publikace
jsou rovněž volně dostupné na webových stránkách HSHMP: http://www.hygpraha.cz/obsah/drogy_473_1.html.
Opomenout nelze ani pravidelně zveřejňované informace z činnosti HSHMP, které jsou zveřejňovány na webových stránkách HSHMP www.hygpraha.cz, kde je množství odborných článků
věnovaných také problematice zdraví a zdravého životního stylu.
„Velký význam v oblasti zvyšování zdravotní gramotnosti spatřuji také v odborné spolupráci s akademickou sférou, kdy máme uzavřeny dohody o spolupráci se 3. Lékařskou
fakultou Univerzity Karlovy a nově od letošního roku také s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy,“ doplnil výčet šéf pražských hygieniků. Na HSHMP probíhá také vzdělávání
lékařů (akreditované obory – hygiena a epidemiologie, epidemiologie, hygiena výživy a předmětů běžného užívání a hygiena obecná a komunální) i nelékařských zdravotnických pracovníků a
studentů středních a vysokých škol, kteří budou ve své praxi přímo působit na jednotlivce i skupiny obyvatel a mají možnost zvyšovat jejich zdravotní gramotnost.
V Praze 11. 8. 2017
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (9x), gramotnost (6x), gramotnosti (3x)

seznam | nahoru

19. Lidové noviny - strana 11 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (22:15:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 11
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 11 (automat) ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Morava );

Duplicitní
seznam | nahoru

20. Lidové noviny - strana 11 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (21:15:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky
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PDF STRANA: 11
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

21. Kuřáků mezi Čechy ubývá. Dvojnásobně ale vzrostla obliba e-cigaret u
mladých do 24 let

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

02.12.2021 (00:23:04)

Internet

Zdravotní gramotnost

Nasezdravotnictvi.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Kuřáků mezi Čechy ubývá. Dokládají to poslední dostupná čísla z konce roku 2020, podle kterých podíl kuřáků v Česku tvoří 23,1 procenta. To je o 1,8 procenta méně než rok předtím a o 6 procent
méně než v roce 2011.
Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové jde o trend, který odráží mimo jiné důsledky zavedení protikuřáckého zákona, zlepšující se všeobecnou prevenci, lepší zdravotní
gramotnost Čechů i změny v životním stylu populace. Vedralová to uvedla při příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašovaným pravidelně WHO, jehož hlavním tématem je letos odvykání.
„Vítám statistiky, které ukazují, že Češi reaguji na informace o rizicích kouření a že se dlouhodobě snižuje počet kuřáků. Chtěla bych povzbudit všechny ty, kteří by rádi přestali, ale zatím se jim
to třeba úplně nedaří. Určitě vytrvejte ve svém úsilí,“ vyzvala národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.
„V Česku máme už přes 40 specializovaných center pro závislé na tabáku, kolem 200 lékáren poskytujících poradenství, několik mobilních aplikací a také telefonní linku pro odvykání 800 350
000, kterou využívá stále víc lidí,“ dodala Vedralová.
„Každoroční pokles míry kouření ukazuje, že opatření jako zavedení nekuřáckého zákona, zdravotních varování na krabičkách či zvyšování spotřební daně na tabák fungují. Postupně se
přibližujeme k zemím západní Evropy, kde už kouří jen velmi malá část populace,“ ohodnotil trend adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Důležitý včasný záchyt rakoviny plic
Zatímco podíl kuřáků v české populaci klesá, data o výskytu rakoviny plic a úmrtích na ni zatím ale pokles nevykazují. Pojišťovny proto nyní přicházejí s projektem na včasný záchyt onemocnění, na
jehož vzniku se kouření významně podílí.
Ročně se u nás nově objeví rakovina plic u zhruba 6,5 tisíce lidí. Přes pokroky v léčbě však také 5,5 tisíce lidí ročně na tuto nemoc zemře. Klíčovým faktorem ke snížení výskytu je omezení kouření
a zlepšení ovzduší. Klíčem k poklesu úmrtí je pak zejména včasná diagnóza, a to hlavně u rizikových pacientů. Těmi jsou zejména dlouhodobí silní kuřáci ve středním a vyšším věku.
„Od ledna pojišťovny financují nový pilotní screeningový projekt, kdy praktičtí lékaři vyberou ze svých pacientů kuřáky ve věku nad 55 let, které pak vyšetří plicní lékař mimo jiné na tomografu a
v případně podezření je dále pošle i do onkologického centra. Dlouhodobým cílem je odhalovat většinu případů rakoviny plic už v časných stádiích. Letošní rok byl věnován přípravě jednotné
metodiky a logistiky populačního screeningu,“ říká výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
Kouření je jedním ze silných faktorů, které mají vliv na vznik řady dalších závažných nemocí. Kromě karcinomu plic či chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) sem patří také nádory dalších
orgánů, jako jsou jícen, hrtan, slinivka, ústa, jazyk či ledviny. Mají vliv i na nemoci oběhové soustavy jako je infarkt či mozková mrtvice, srdeční arytmie. A negativní roli mají také u cukrovky.

Roste zájem o elektronické cigarety
Česká populace kouří převážně klasické cigarety. Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je v porovnání nízký. Například elektronické cigarety loni užívalo 4,8 procenta Čechů.
„V porovnání s rokem 2019 došlo k více než dvojnásobnému nárůstu podílu denních uživatelů elektronických cigaret u nejmladší věkové skupiny 15 až 24 let (5,8 % vs. 2,6 %). Dvě pětiny
(41,4 %) uživatelů elektronických cigaret také uvádí, že kouří současně i klasické cigarety, čtvrtina (24,8 %) uživatelů jsou bývalí kuřáci klasických cigaret a třetina (33,8 %) uživatelů před
užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřila; v roce 2019 tuto skutečnost uvedlo jenom 17,3 procent uživatelů elektronických cigaret,“ upozornila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví
SZÚ Marie Nejedlá.
Podle údajů respondentů užívá zahřívané tabákové výrobky v současné době 4,1 procenta dotázaných. „V porovnání s rokem 2019 (3,2 %) můžeme pozorovat mírný nárůst, “ dodává Nejedlá.
Denně užívá zahřívané tabákové výrobky 2,1 procent dotázaných, přičemž v roce 2019 byl tento údaj téměř shodný. Nejvíce uživatelů spadá do věkové kategorie 25 až 44 let, zatímco v roce 2019
bylo nejvyšší zastoupení uživatelů v nejmladší věkové skupině 15 až 24 let.

Sedmkrát rychlejší závislost na nikotinu u dětí
Loni byla do dotazníku poprvé zařazena také otázka mapující užívání nikotinových sáčků. Z výsledků vyplývá, že tyto výrobky užívá 1,7 procent respondentů, přičemž 0,6 procenta denně; více
muži než ženy. Nejvyšší zastoupení uživatelů je v nejmladší věkové skupině 15 až 24 let (6,3 %), kde nikotinové sáčky denně užívá 3,7 procent respondentů.
„Nové produkty obsahující nikotin představují výzvu pro prevenci, léčbu i politiku kontroly tabáku. Výzkum potvrdil, že elektronické cigarety, zahřívaný tabák i nikotinové sáčky jsou
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nejatraktivnější pro mladé lidi. Tato skupina je současně nejvíce ohrožena rozvojem závislosti,“ doplňuje Adam Kulhánek.
Za pozornost stojí, že obsah nikotinu v běžné cigaretě se pohybuje od 0,3 mg (tzv. „slimky“) až do zhruba 1 mg, zatímco nikotinové sáčky dostupné na českém trhu obsahují v jednom kusu zhruba
5 až 50 mg nikotinu.
Na rizika užívání alternativních tabákových výrobků zejména u mladých lidí upozorňuje Jarmila Vedralová dlouhodobě. Závislost na nikotinu se u dětí a mladých lidí do 25 let vytváří až sedmkrát
rychleji než u dospělých. Podle Vedralové je klíčové, aby lidé věděli o všech rizicích užívání tabákových i nikotinových výrobků, a naučili se rozklíčovat reklamy na tyto výrobky cílené tabákovými
společnostmi především na sociálních sítích.

Autor: Pavlína Zítková, redakce
Foto: Shutterstock

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

22. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (12:54:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Msn.com - Články

Globe24.cz, ČTK

Ostatní

Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na léčbě a získávat i
využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či prevenci nemocí. Její význam lze
vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady veřejného zdraví a věřit zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče počtu lidí s
nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. "Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v mnohem větší
míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemýšleli a více se jimi podle všeho řídili," uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížný a velmi obtížný tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má obtíže
posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více než 41
procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit pro
pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odložený kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s agenturou

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (7x), gramotnost (5x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)
DUPLICITNÍ S: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum ( Msn.com - Články ); Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal průzkum
(24zpravy.com - Články);

Duplicitní

23. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal
průzkum

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (12:24:22)

Internet

Zdravotní gramotnost

Msn.com - Články

EuroZprávy.cz, ČTK

Ostatní

Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit význam svého podílu na léčbě a
získávat i využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či prevenci nemocí.
Její význam lze vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady veřejného zdraví a věřit
zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se týče počtu lidí s
nedostatečným porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. "Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v
mnohem větší míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemýšleli a více se jimi podle všeho řídili," uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížný a velmi obtížný tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má
obtíže posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
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Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více
než 41 procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo
velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit
pro pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s
lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odložený kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
agenturou STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (7x), gramotnost (5x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

Duplicitní
seznam | nahoru

24. Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost, ukázal
průzkum
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (12:31:07)

Internet

Zdravotní gramotnost

24zpravy.com - Články

NEZNÁMÝ

Zpravodajství

Proti poslednímu podobnému vızkumu z roku 2015, kterého se zúčastnilo devět evropskıch zemí, si však Česko polepšilo. Poměr Čechů, kteří mají dostačující či excelentní úroveň
zdravotní gramotnost, od té doby vzrostl ze 41 na 53 procent.
Za zdravotní gramotnost se u pacientů označuje schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos preventivních opatření, pochopit vıznam svého podílu na léčbě a
získávat i využívat potřebné informace. Podle Aleny Šteflové z ministerstva zdravotnictví se vyšší úroveň zdravotní gramotnosti pozitivně projevuje ve zdravotní péči či prevenci nemocí.
Její vıznam lze vidět i při současné pandemii covidu-19, která zpochybnila schopnost lidí vstřebávat a aplikovat složité informace, ale i dodržovat zásady veřejného zdraví a věřit
zdravotníkům.
Zatímco před šesti lety ČR skončila na předposledním místě a horší bylo jen Bulharsko, tentokrát za průměrem 17 zemí zaostává jen nepatrně a je na devátém místě. Co se tıče počtu lidí s
nedostatečnım porozuměním otázkám zdraví, jsou na tom Češi lépe než Němci, Slováci či Italové, ale hůře než Slovinci nebo Rakušané.
Od roku 2015 v ČR narostl počet lidí s excelentní zdravotní gramotností. "Je možné, že za jejím zlepšením stojí unikátní pozitivní efekt pandemie covidu-19. V této době se lidé v
mnohem větší míře zajímali o zdravotní informace, více o nich přemıšleli a více se jimi podle všeho řídili," uvedl Kučera.
Jednou z největších překážek je pro Čechy posoudit informaci o rizicích pro zdraví z médií. Za obtížnı a velmi obtížnı tento úkon označilo 49 procent respondentů. Na 54 procent jich má
obtíže posoudit, zda jsou informace na internetu spolehlivé a 47 procent má problém posoudit, zda je za informací komerční zájem.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi tıkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více
než 41 procent dotázanıch myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo
velmi nízké.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve vızkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit
pro pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s
lékařem.
Ze všech dotazovanıch zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Vyšší zdravotní gramotnost mají podle průzkumu v Česku ženy, starší lidé a lidé s vyšším sociálním statusem.
Sběr dat odloženı kvůli pandemii se nakonec ve 20 zemích konal na přelomu loňského a letošního roku. V Česku, kde ho provedl Ústav pro
agenturou STEM, se ho v listopadu 2020 on-line a telefonicky zúčastnilo 1650 respondentů. Podílely se na něm i zdravotní pojišťovny.

zdravotní gramotnost ve spolupráci s

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (7x), gramotnost (5x), gramotnosti (1x), gramotností (1x)

seznam | nahoru

25. Kolik gramotností znáš, tolikrát jsi člověkem
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

12.12.2021 (17:57:20)

Internet

Zdravotní gramotnost

Investia.cz - Články

redakce

Ekonomika a Finance

Číst, psát, počítat. Tak se odlišuje gramotný člověk od negramotného po staletí. Pro současný život a život budoucí je zapotřebí být gramotným mnohem více.
Gramotností je celá řada. My se na finančním serveru investia.cz zabýváme především finanční gramotností. Své místo má i penzijní gramotnost. Kromě toho se nám líbí i
Abyste mohli strávit plnohodnotný život a dožít se vysokého věku, je dobré kromě finanční přípravy podniknout i jisté kroky po zdravotní stránce.

zdravotní gramotnost.

Druhy gramotností:
Mediální gramotnost
Politická (volební) gramotnost
Finanční gramotnost
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Penzijní gramotnost
Počítačová gramotnost
Zdravotní gramotnost
Výčet gramotností není konečný a časem budou jednotlivé druhy gramotností přibývat. Vybrali jsme nejdůležitější, o kterých si myslíme, že byste měli mít povědomí.

Mediální gramotnost
Poznáte fake news od pravdivé zprávy? Dáváte přednost konzumaci informací na dezinformačních webech anebo zprávy a informace čerpáte v prověřených zdrojích? Chodí vám řetězové emaily? Tady všude využijete mediální gramotnost. Ta spočívá v ověřování informací a jejich zdrojů.
Snazší je konzumovat informace z prověřených zdrojů, jako je Česká televize, velké televizní stanice, velké zpravodajské weby, denní tisk anebo názorové časopisy. Odkazy na články, které se
vám objevují na sociálních sítích, jsou ovlivněné vašimi preferencemi, bublinou, kam si vás algoritmy zařazují. Právě pnutí ve společnosti, kdy proti sobě stojí dva znesvářené tábory, jsou právě
pastí algoritmů. Podsouvají vám informace, k nimž názorově a postojově tíhnete.
Tlak na objektivnost médií je pouze u televizních stanic, ty mají ze zákona danou povinnost objektivně informovat. Zbylé mediatypy (tisk, online, rádio) tuto povinnost nemají.

Politická (volební) gramotnost
Dokážete na pravolevé přímce zařadit ve správním pořadí politické strany a hnutí, které jsou aktuálně v poslanecké sněmovně? Rozhodujete se u voleb podle kampaně, sympatií chovaných k
jednotlivým kandidátům a kandidátkám nebo programu daného politického uskupení? Ani s politickou (volební) gramotností neuděláte chybu, budete-li znát základy. Minimální politickou
gramotnost prokážete tím, že chodíte pravidelně k volbám. Dokážete odlišit líbivé slogany a sliby.

Finanční gramotnost
Snadno, rychle a nenásilně zjistíte úroveň své finanční gramotnosti aktivním řešením úloh v článcích Umíte počítat a Umíte počítat 2. Obsahují osm praktických úloh z osobních a rodinných financí,
na které nepotřebujete kalkulačku. Zvládnete-li většinu z nich, nejste na tom špatně, ale k dokonalé znalosti finanční gramotnosti máte daleko.
Na pomezí finanční a počítačové gramotnosti stojí phishingových útoků. Telefonáty nebo e-maily z banky vás budou vyzývat k zadání přístupových údajů do vašeho bankovního účtu. Novinkou je
podvodné volání a nabízení zprostředkování nákupu kryptoměn. V médiích se objevují případy, kdy oběti byl do počítače nainstalován škodlivý software a po několikahodinovém telefonickém
hovoru nebohá oběť přišla o vyšší stovky tisíc korun. Útočník vyluxoval oběti bankovní účet.

Penzijní gramotnost
Mít nebo nemít doplňkové penzijní spoření? Pro dlouhodobějšího návštěvníka nebo návštěvnici finančního serveru investia.cz je doplňkové penzijní spoření samozřejmostí. O tom netřeba
sáhodlouze debatovat. O penzijní gramotnosti jsme se více rozepsali v samostatném článku.

Počítačová gramotnost
Zapnout a vypnout počítač dnes dovede drtivá většina ekonomicky aktivních lidí. Přesto počítačová gramotnost nespočívá jen v práci u počítače. Zasahuje do ní i mediální nebo finanční
gramotnost. Umět rozeznat lákavé finanční nabídky nebo e-mailem se šířící lži. Stejně jako neklikat v e-mailu na podezřele vypadající odkazy nebo otevírat přílohy. I dokument jako je pdf nebo word
mohou obsahovat škodlivý kód, malware.

Zdravotní gramotnost
Chodíte na preventivní prohlídky ke svému zubaři a praktickému lékaři? Nevyužíváte-li preventivních prohlídek, zbytečně se ochuzujete o prevenci a včasné řešení vážnějších chorob. Je mnohem
snazší řešit začínající kazy nebo nemoci v jejich samotném počátku, než trhat zuby nebo chodit na chemoterapie (ano, i takové případy existují, kdy dotyční podcenili prevenci).
K zubnímu lékaři se doporučuje docházet dvakrát do roka, ideálně jednou za šest měsíců. K praktikovi jednou za dva roky. Nezbytnou podmínkou vyšetření ke kompletnímu vyšetření u praktického
lékaře jsou krevní testy.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (3x)

26. Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat)

seznam | nahoru

Datum

Kategorie Téma

Zdroj

Autor

08.12.2021 (18:34:00)

Rádio

ČRo - Plus - Hlavní zprávy - rozhovory, komentáře (automat)

ČRo - Plus Zpravodajství

Zdravotní gramotnost

Sekce

18:22
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a během nich, aby se v novém roce nezačala virus opět se nekontrolovatelně šířit. A to na lidi, aby volili odpovědny každý už takto daleko do Tálibán pandemie kecne. Tak já si myslím, že
každý člověk
věděl, jakým způsobem a on jako jednotlivec dokáže zabránit šíření, rozpovídala. Sheeran je ta, že apelovat na ty lidi kecat nebo jet a tak samozřejmé, že je potřebné robit plošné se
opatrně
a v extrémních případech uzávěry. Zákaz vycházení a testované, ale v konečném důsledku jediným řešením. Opakuje se to toho dokola stále je, co najdeš a za očkovanost populace, která
zabrání minimálně
prokazovat u nemocných za úmrtí. I točny. Epidemiolog Marek Majdan, prorektor Trnavské univerzity na Slovensku. Děkuji vám, na shledanou. Pěkný večer do Čech tak ono je také. Skoro
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polovina obyvatel Česka má sníženou zdravotní gramotnost, tedy schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos prevence, pochopit význam svého podílu na léčbě a
získávat i využívat potřebné informace. Vyplývá to z výsledků výzkumu
o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17 zemích EU v Norsku, Rusku a Izraeli. V Česku ho v listopadu 2020 provedla nezisková organizace Ústav pro zdravotní
gramotnost ve spolupráci s agenturou STEM. Zúčastnilo
se ho 1650 respondentů a podíleli se na něm i zdravotní pojišťovny. Před vysíláním jsem se zeptal členky vědecké rady Ústavu pro zdravotní gramotnost a šéfky odboru zdravotní péče
ministerstva zdravotnictví Aleny Šteflové, jak výsledky průzkumu hodnotí.
My to hodnotíme jako, řekla bych velký úspěch, protože když jsme vlastně dělali toto šetření naposledy v roce 2015, tak to bylo téměř 60 % Čechů. A jestliže vlastně jdeme dnes tedy ještě
do hloubky

18:24

30

těch těch výsledků, tak můžeme říct, že se vlastně naopak úroveň zdravotní gramotnosti zvýšila téměř o 20 % a jsme rádi, že vlastně v době, kdy bychom dělali toto šetření v roce 2015,
tak jsme velmi
vlastně zaostávaly za tím průměrem sledovaných zemí, kdežto nyní jsme opravdu se jim velmi přiblížili a tam ten rozdíl vlastně zhruba čtyřprocentní. To znamená, že už jsme se dostali na
úroveň opravdu řekněme té
jakoby tady těch, dalších. No ale k čemu tu změnu toho zvýšení zdravotní gramotnosti vlastně přičítáte. Tak my máme také ještě i výsledky některých menších

45

studií, které jsme provedli v roce 2018. Dokonce došlo k tomu, že ještě se tato úroveň té gramotnosti snížila dokonce na 34 %, ale poté v době tedy COVIDu a k době, kdy opravdu bylo
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to hledání zdravotnických informací mnohem častější a intenzivnější. Vnímáme to, že to opravdu je dopad pandemie COVID, kde skutečně ty informace, které přicházely z nejrůznějších
stran médií na sociální síti
apod#, byly mnohem častěji. Vy jste říkala na začátku, že vlastně to číslo je třeba chápat v kontextu jako příznivé. Zlepšilo se pochopitelně od minule, ale všechno je relativní. Ten podíl se
přece jen pořád
zdá poměrně vysoký. Co tedy z těchto výsledků by měl vyvodit samotný zdravotní systém, který je, jak se ukázalo, nesrozumitelný pro skoro polovinu svých klientů. Tak určitě to je také o
tom, že jsme. Dělali nebo
máme data, která nám nějakým způsobem také řekla, jak třeba se lidé orientují vůbec ve zdravotnickém systému, kde skutečně třeba nevědí, jaké mají práva na svojí péči nebo jak mohou

POČET AKTUALIZACÍ: 8
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnost (5x), gramotnosti (3x)
DUPLICITNÍ S: Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat) ( ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat) );

Duplicitní
seznam | nahoru

27. Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře (automat)
Datum

Kategorie Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021

Rádio

Zdravotní

ČRo - Radiožurnál - Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře

ČRo -

Zpravodajství

gramotnost

(automat)

Radiožurnál

(18:30:09)

18:22
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45

Vánocemi a během nich, aby se v novém roce nezačala virus opět nekontrolovatelně šířit. A to na lidi, aby volili. Zodpovědný každý už takto daleko do té pandemie kecne. Tak já si
myslím, že každý
člověk vyjede také filosof a ona jednotlivec dokáže zabránit šíření, rozpovídala Sheeran je ta, že apelovat na ty lidi kecat nebo jet, a tak samozřejmé, že je potravina robit plošné se
opatrně
a v extrémních případech závady. Zákaz vycházení a testované, ale v konečném důsledku jediným řešením. Opakuje se toto dokola? Stále je něco najdeš a za očkovanost populace,
která zabrání
minimálně prokazovat nemocní za úmrtím zbytečný epidemiolog Marek Majdan, prorektor Trnavské univerzity na Slovensku. Děkuji vám, na shledanou. Pěkný večer do čili takové
nepěkné. Skoro
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polovina obyvatel Česka má sníženou zdravotní gramotnost, tedy schopnost orientovat se v systému zdravotnictví, docenit přínos prevence, pochopit význam svého podílu na
léčbě a získávat i využívat potřebné informace. Vyplývá to z výsledků
výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17 zemích EU v Norsku, Rusku a Izraeli. V Česku ho v listopadu 2020 provedla nezisková organizace Ústav pro
zdravotní gramotnost ve spolupráci s agenturou STEM. Zúčastnilo
se ho 1650 respondentů a podíleli se na něm i zdravotní pojišťovny. Před vysíláním jsem se zeptal členky vědecké rady Ústavu pro zdravotní gramotnost a šéfky odboru zdravotní
péče ministerstva zdravotnictví Aleny Šteflové, jak výsledky průzkumu hodnotí.
My to hodnotíme jako řekla bych velký úspěch, protože když jsme vlastně dělali toto šetření naposledy v roce 2015, tak to bylo téměř 60 % Čechů. A jestliže vlastně jdeme dnes tedy
ještě do

18:24
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hloubky těch těch výsledků, tak můžeme říct, že se vlastně naopak úroveň zdravotní gramotnosti zvýšila téměř o 20 % a jsme rádi, že vlastně v době, kdy bychom dělali toto
šetření v roce 2015, tak
jsme velmi vlastně zaostávaly za tím průměrem sledovaných zemí, kdežto nyní jsme opravdu se jim velmi přiblížili a tam ten rozdíl vlastně je zhruba čtyřprocentní. To znamená, že už
jsme se dostali na úroveň opravdu řekněme té
jakoby tady těch dalších zemí. No ale k čemu tu změnu, to zvýšení zdravotní gramotnosti vlastně přičítáte? Tak my máme také ještě i výsledky některých menších

45

studií, které jsme provedli v roce 2018. Dokonce došlo k tomu, že ještě se tato úroveň té gramotnosti snížila dokonce na 34 %, ale poté v době tedy COVIDu a k době, kdy opravdu
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bylo to hledání zdravotnických informací mnohem častější a intenzivnější. Vnímáme to, že to opravdu je dopad té pandemie COVID, kdy skutečně ty informace, které přicházely z
nejrůznějších stran médií, na sociální
síti apod#, byly mnohem častější. Vy jste říkala na začátku, že vlastně to číslo je třeba chápat v kontextu jako příznivé. Zlepšilo se pochopitelně od minule, ale všechno je relativní.
Ten podíl se přece jen
pořád zdá poměrně vysoký. Co tedy z těchto výsledků by měl vyvodit samotný zdravotní systém, který je, jak se ukázalo, nesrozumitelný pro skoro polovinu svých klientů? Tak určitě
to je také o tom, že jsme si udělali
nebo máme data, která nám nějakým způsobem také řekla, jak třeba se lidé orientují vůbec ve zdravotnickém systému, kde skutečně třeba nevědí, jaké mají práva na svojí péči nebo
to,

POČET AKTUALIZACÍ: 6
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnost (5x), gramotnosti (3x)

seznam | nahoru

28. Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Zdraví a kvalitní život každého z nás jsou v posledních sedmi dekádách velmi často skloňovaná témata na nejrůznějších konferencích a odborných setkáních. Byla přijata řada strategických
dokumentů, které si daly za cíl snižování výrazných geografických rozdílů v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče, ale také zvyšování zdravotní gramotnosti a zájmu o vlastní zdraví. Česko v
tomto směru není výjimkou. Poslední velký průzkum, který byl v Česku na téma zdravotní gramotnosti u populace starších 15 let realizován, ukázal alarmující výsledky. Sníženou úroveň

33/166

zdravotní gramotnosti má téměř 60 % obyvatel Česka. Realizovaná tříletá studie měla za cíl analyzovat a shrnout výsledky šetření zaměřeného na zdravotní gramotnost i zdravotní stav
účastníků akce Dny zdraví, které se konaly na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mezi lety 2014–2016. Do studie bylo zahrnuto celkem 286 respondentů ve věku od 18 do 30 let. Jako
nejhůř hodnocená oblast byla detekována právě zdravotní gramotnost a absolvování preventivních prohlídek u respondentů. Výsledky studie naznačují, že i přes velmi dobrou dostupnost
informací v době, která je někdy označována jako „moderní informační společnost“, mají i vzdělaní mladí lidé stále velmi mladé povědomí o dostupnosti jednotlivých preventivních vyšetření a o své
zdraví se z tohoto úhlu pohledu příliš nezajímají. Lze tento trend změnit či pozitivně ovlivnit?
Více k této zajímavé problematice se dozvíte v článku. Článek s názvem " Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokošlokáků stále velmi nízká ", který aktuálně vyšel v recenzovaném
časopise Praktický lékař je plně k dispozici níže jako příloha.
Citace článku:
Jarolímek, J.; Lustigová, M. (2018): Zdravotní gramotnost je i u mladých vysokoškoláků stále velmi nízká. Prakt. Lék. 2019; 98(1): 12-17
V Praze dne 26. 2. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnost (5x), gramotnosti (3x)

seznam | nahoru

29. Státní zdravotní ústav spouští projekt na podporu zdraví osob ohrožených
chudobou a sociálním vyloučením
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Ačkoliv je úroveň zdravotní péče v České republice na špičkové úrovni, a to i ve srovnání s ostatními zeměmi evropské osmadvacítky, stále jsou zde skupiny lidí ohrožených
chudobou a sociálním vyloučením, které mají nižší dostupnost zdravotní a sociální péče. Právě na to míří projekt Státního zdravotního ústavu „Efektivní podpora zdraví osob
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, který byl dnes představen na národní konferenci v Nemocnici Na Homolce. „Žijí mezi námi lidé, kteří potřebují pomoci,
vzdělávat se a navést tak, aby se o své zdraví sami dostatečně starali a zároveň dokázali dobře využívat péči, kterou jim náš systém zdravotnictví nabízí. To přináší projekt
Státního zdravotního ústavu, v rámci kterého budou osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením pomáhat terénní pracovníci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch.
Sociálním vyloučením a chudobou ohrožená populace disponuje omezenými zdroji v materiální, finanční, společenské a informační oblasti. Z toho vyplývají i nedostatečné znalosti o zdravém
způsobu života a rizikových a protektivních faktorech zdraví. Snížená dostupnost relevantních informací vylučuje schopnosti naučit se s informacemi nakládat a vědomě rozhodovat ve prospěch
zdraví. Projekt „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“, jehož příprava započala již v roce 2018 a potrvá do roku 2022, má za cíl vytvořit chybějící
infrastrukturu pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v ČR a zvyšovat zdravotní gramotnosti u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Celkově je na projekt
alokováno 241 312 155 korun, z toho 187 167 790 je příspěvek z evropského Operačního programu zaměstnanost 2014-2020 a zbytek je podpořen ze státního rozpočtu.
„Cílem našeho projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Bude zřízeno 14
regionálních center podpory zdraví jako odborné základny pro realizaci nově vytvořených 66 intervenčních programů podpory. Programy budou připraveny jako interaktivní
přednášky, kurzy zdravého životního stylu s praktickými ukázkami, dny zdraví v komunitě, kurzy pohybové aktivity ve vyloučených lokalitách nebo coby individuální konzultace
prostřednictvím mediátorů s možností přizvat lékaře nebo jiného odborníka,“ představil základní parametry projektu ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.
V současné době v ČR žije asi 95 000 až 115 000 sociálně vyloučených osob, tedy lidí potýkajících jak s chudobou, tak nedostatečnou integrací do většinové společnosti a možností využívat
standardní zdravotní a navazující sociální služby. Tyto osoby mají o více než 10 let nižší střední délku dožití, což souvisí s nedostatečnými kompetencemi v přístupu ke zdraví a jejich zdravotně
rizikovým chováním. Je mezi nimi například vysoký počet kuřáků (65 % oproti 30 % u většinové populace), vysoký podíl obézních a lidí s nadváhou, nevhodnými stravovacími návyky, téměř
nulovou pohybovou aktivitou a nízkou zdravotní gramotností.
Tito lidé jsou v naší zemi koncentrováni v 606 sociálně vyloučených lokalitách. Ze srovnání těchto výsledků s výsledky obdobné analýzy z roku 2006 přitom vyplývá, že se počet sociálně
vyloučených osob zvýšil asi o dvě pětiny až jednu polovinu a počet sociálně vyloučených lokalit takřka o 80 %. Do sociálního vyloučení se tak vlivem socioekonomického vývoje společnosti
propadá stále více obyvatel České republiky.
Chudí a nevzdělaní lidé umírají častěji na kardiovaskulární onemocnění, trpí častěji nemocemi trávicího a dýchacího traktu. V poslední době u nich stoupá, stejně jako ve většinové populaci výskyt
diabetu 2. stupně a zároveň se zhoršují ukazatele, které jsou indikátory výše chronických neinfekčních onemocnění: vysoký krevní tlak, hodnoty cholesterolu v krvi a nadváha a obezita. Infekční
onemocnění, např. hepatitida, průjmová onemocnění, onemocnění dýchacích cest se v nevyhovujících podmínkách bydlení ve vyloučených lokalitách, které neumožňuje dodržování
protiepidemických opatření, ale často ani pravidla základní hygieny, velmi rychle šíří.
Rizikové faktory nesprávného způsobu života lze přitom poměrně dobře ovlivnit vhodnými intervenčními postupy. Soubor programů a metodik ke snižování rizik životního stylu se proto jeví
efektivním nástrojem pro zvyšování zdravotní gramotnosti – a to je jeden z hlavních cílů projektu.
Další informace k projektu poskytne:
MUDr. Marie Nejedlá , marie.nejedla@szu.cz
vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, hlavní řešitelka projektu
Státní zdravotní ústav
Další informace také zde: http://www.szu.cz/anotace
V Praze 2. 4. 2019
Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ
ředitelka Odboru komunikace s veřejností
tisková mluvčí

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (2x), gramotností (1x)
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30. První pomoc je k dispozici i v obchodech. Kaufland a Tesco instalují externí
defibrilátory

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

28.09.2021 (07:01:03)

Internet

Zdravotní gramotnost

Kupi.cz - Články

Pavlína Trefná

Ostatní

Defibrilátor zvyšuje šanci na přežití
Pokud člověka zasáhne srdeční příhoda, jako první pomoc bývá nejčastěji používána masáž srdce, kterou však bohužel neumí poskytnout každý. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor
dochází k nekontrolovatelným stahům srdce, jimž může zabránit silný elektrický výboj .
V náhlé situaci plné nervozity z vypjaté situace může proto lidský život zachránit automatizovaný externí defibrilátor (AED), který pomocí elektrických výbojů pomůže srdci znovu se rozběhnout
pravidelně.

Hlavní roli hraje čas
Ani ti nejlepší záchranáři nedokážou dorazit na místo srdeční zástavy pod 5 minut. Tento čas je přitom u srdeční příhody zcela zásadní a pokud není pacient defibrilován do 10 minut, každou
minutou klesá jeho šance na přežití o 7 až 10 %. Při včasném použití defibrilátoru se šance na záchranu postiženého člověka zvyšuje o více než 60 % . Tyto defibrilátory proto nyní instaluje ve
svých prodejnách hned několik obchodních řetězců.

AED zachraňuje životy v Tescu i Kauflandu
V současné době má na svých prodejnách instalovaný defibrilátor například řetězec Tesco, který těmito přístroji vybavil své kompaktní hypermarkety s rozlohou větší než 2 000 m² a distribuční
centra ve střední Evropě již na podzim roku 2019.
AED najdeme též v řetězci Kaufland, který do dnešního dne nainstaloval přes 142 těchto přístrojů. Defibrilátory jsou umístěny ve zřetelně označených prosklených skříňkách na oddělení
informací a jejich použití je velmi jednoduché, protože přístroj vydává jasné pokyny, jak resuscitaci provádět.
Umístění defibrilátorů AED v České republice je pak zaznamenáno v aplikaci Záchranka, která ukáže též přístroje umístěné v obchodních řetězcích.

Postup resuscitace s defibrilátorem AED
(v souladu s pokyny Evropské rady pro resuscitaci ERC)
Zdroj: Tesco

Jak je na tom konkurence?
Obchodní řetězce Kaufland a Tesco jsou prozatím jediné společnosti , které k instalaci defibrilátorů přistoupily. Se zvyšující se zdravotní gramotností a vzrůstající tendencí poskytnout
zákazníkům ty nejlepší služby se však pravděpodobně k současným společnostem přidají i jejich konkurenti.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotností (1x)

seznam | nahoru

31. Seniorská Akademie zdraví má další absolventy
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

20.10.2021 (19:52:23)

Internet

Zdravotní gramotnost

Nasejablonecko.cz - Články

Jana Fričová

Zpravodajství

„Akademie seniorů, kterou pořádá jablonecké Centrum sociálních služeb, je léty prověřená vzdělávací aktivita. Letos měla podtitul Akademie zdraví," řekl specialista volného času CSS Jablonec
nad Nisou Lukáš Frydrych. A právě zdraví bylo nejen téma přednášek, ale také zasáhlo do průběhu cyklu. „První skupina zhruba čtyřiceti akademiků začala se vzdělávacím programem včas, takže
ke slavnostnímu zakončení došla na konci listopadu 2019. Ta druhá to měla složitější, začala v únoru loňského roku a pak přišel koronavirus, který vše přerušil," vysvětlil Frydrych. Jedna
přednáška tohoto cyklu se odehrála v online prostředí, další čekaly na své uvedení do letošního podzimu.
V průběhu Akademie zdraví se hovořilo například o právech a povinnostech pacientů, o aktuální situaci v jablonecké nemocnici, o zdravé medikace a snižování počtu léků, o vnitřní pohodě a
duševní hygieně. „Je skvělé, že se stále vzděláváte. Zdraví je věčné téma a s věkem nabývá na větší a větší důležitosti. I proto vám přeji vše nejlepší a hodně zdraví, ale i hodně sil do dalšího
sebevzdělávání, protože to je důležité v každém věku," připil všem absolventům primátor Čeřovský a dodal, že Akademie seniorů má plnou podporu města. CSS však připravuje i další vzdělávací
programy, jako je jsou např. PC kurzy nebo ty pro práci s chytrým telefonem, Kafíčková společnost s trénováním paměti či Kavárnička s němčinou apod. „Moc všem fandím a obdivuji vaši
vytrvalost. Jsem připravený zhostit se v příští akademii nějakého tématu jako lektor," připojil se náměstek Mánek.
O přednášky Centra sociálních služeb je vždy veliký zájem. Dříve byly cykly koncipované tak, že jedna skupina měla připravené tři semestry, čili vzdělávali se rok a půl. „Pak se systém změnil, a
to právě hlavně kvůli velkému zájmu. Akademie seniorů - Akademie zdraví byla připravená dvakrát ve stejném režimu, to znamená jarní a podzimní kurz, tím jsme dokázali uspokojit velkou
poptávku," uzavřel Lukáš Frydrych.
Sdílet s přáteli na facebooku
Jabloneckým seniorům začala Akademie zdraví
Zdravotní gramotnost byla tématem jablonecké Akademie seniorů 2019
Virtuální univerzita třetího věku oslavila v Jablonci pět let
Jablonečtí senioři zakončili druhý semestr 4. cyklu akademie
Právo a bezpečnost bylo náplní Akademie seniorů
Zdravý životní styl byl náplní Akademie seniorů
OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)
Naše Jablonecko s.r.o. ( Internetové služby , Firmy ) , ODS Jablonec ( Volby ) , Petr Rubín - REKUPER ( ) , TOP09 Jablonec ( Volby ) , VisionWorks ( Internetové služby , Firmy ) | Další firmy
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KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

32. EU4Health – druhá vlna výzev k předkládání žádostí o udělení grantu
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

21.10.2021 (09:38:20)

Internet

Zdravotní gramotnost

Mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) - Dokumenty

NEZNÁMÝ

Ministerstva

Evropská komise zveřejnila dne 13. října 2021 2. vlnu výzev k předkládání Žádostí o udělení grantu v rámci programu EU4Health. Příjem Žádostí o udělení grantu je stanoven od 14. října 2021 do
25. ledna 2022 17:00 hod (CET, Brusel). Stručné informace o vypsaných 13 výzvách včetně pravidel způsobilosti, zpracování Žádosti, hodnocení, partnerství, atd. naleznete níže a v přílohách.
Action grants for the Computer-aided Drug
Repurposing for Cancer Therapy Project
Výzva pro počítačem podporované využití léků k terapii
rakoviny
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-16

Rozpočet

3 000 000 EUR

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 – 36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 či maximálně 2 projekty

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem, přičemž jednotliví žadatelé nebo vedoucí partneři konsorcia musí
předložit důkaz o předchozí relevantní zkušenosti v dané oblasti.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants boosting cancer prevention through the use of the
European Code against Cancer and other concerted actions
Výzva na podporu prevence rakoviny pomocí evropského kodexu proti
rakovině a dalších koordinovaných akcí
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-18

Rozpočet

EUR 1 500 000 část a) Podpora prevence rakoviny s využitím mobilních aplikací, propagace
EUR 1 000 000 část b) Podpora zdravotní gramotnosti v prevenci proti rakovině

Způsobilí žadatelé

Vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty),
výzkumné ústavy působící v oblasti veřejného zdraví se zkušenostmi v oblasti informací, komunikace a nerovností.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

2 projekty obsahující část a) a b)

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the
field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
Výzva podporující organizaci a shromažďování údajů za účelem porozumění bezpečnosti, kvality a účinnosti terapií uplatňovaných
v oblasti asistované reprodukce a na bázi hematopetických kmenových buněk
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-17

Rozpočet

EUR 2 000 000 část a) Asistovaná reprodukce
EUR 2 000 000 část b) Terapie založená na
hematopoetických kmenových buňkách
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Způsobilí žadatelé

Žadatelé musí mít zkušenosti v oblasti:
a) asistovaná reprodukce;
b) krvetvorné kmenové buňky.
a se shromažďováním údajů o klinických výsledcích v rámci
těchto oblastí.
Rozsah činnosti žadatelů musí pokrývat více než jeden
členský stát EU.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt pro každou část

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či
konsorciem (minimum členů není požadováno).

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants to support the implementation of best practices in community-based
services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired
immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually
transmitted infections
Výzva na podporu zavádění osvědčených postupů v komunitních službách v oblasti infekce
virem HIV a AIDS, tuberkulózy, virové hepatitidy a sexuálně přenosných infekcí
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-13

Rozpočet

EUR 5 000 000

Způsobilí žadatelé

Žadatelé, kteří mají zájem se přihlásit musí splňovat následující kritéria způsobilosti:
1. Organizace občanské společnosti (sdružení, nadace, nevládní organizace a podobné subjekty)
2. Činnosti žadatele musí souviset s prevencí, zvyšováním povědomí, službami podpory veřejného
zdraví, komunitními službami, případně jinými podobnými aktivitami zaměřenými na snižování
přenosu nebo zlepšování kvality života lidí žijících s HIV/AIDS, virovou hepatitidou (B, nebo C), nebo
tuberkulózou.
3. Ideálně patří do jedné nebo více z následujících kategorií:
– Organizace pracující s postiženými komunitami nebo s rizikovými skupinami populace;
– Regionální sítě, případně zastřešující organizace.

Doporučená délka projektu

36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 – 5 projektů

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem. Žadatelé musí mít potřebné
geografické pokrytí. Více informací ve Výzvě.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants supporting training activities, implementation, and best practices
– EU One Health
Action Plan against antimicrobial resistance
Výzva na podporu vzdělávacích aktivit, implementace a osvědčených postupů v rámci
EU One Health Action Plan proti antimikrobiální rezistenci
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-14

Rozpočet

EUR 7 000 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 5 projektů

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem sestávajícím z alespoň 3 žadatelů ze 3 odlišných zemí účastnících
se programu (země EU, EHP a třetí země přidružené k programu).

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
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Výzva pro diagnostiku a léčbu rakoviny určenou pro všechny včetně genomických modifikací určených k lepší diagnostice a
podpoře zdraví veřejnosti

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-15

Rozpočet

EUR 3 000 000 část a) Léčba rakoviny určená pro všechny
EUR 3 000 000 část b) Genomické modifikace k podpoře
veřejného zdraví

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů
níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 2 projekty

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
Výzva na snížení případů rakoviny jater a žaludku způsobenou infekcemi
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-10

Rozpočet

EUR 2 000 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 2 projekty – Jeden zaměřený na HBV a HCV a jeden cílený na Helicobacter pylori

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the
secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes
Výzva na vypracování pilotního projektu pro ekosystém infrastruktury EU pro sekundární využití
zdravotních údajů pro účely výzkumu, tvorby postupů a regulací
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-06

Rozpočet

EUR 5 000 000

Způsobilí žadatelé

Úřady udělující přístup k údajům či jiné orgány členských států a výzkumné infrastruktury
(ERIC, apod.)

Doporučená délka projektu

12 – 24 měsíců, optimální délka 18 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Žádosti musí být podány konsorciem složeným z alespoň:
a) 3 právně ustanovených národních úřadů (příp. v procesu získání právního ustanovení)
mající právní přístup ke zdravotním údajům a patřících do 3 různých zemí EU/EHP;
b) 2 již zavedených evropských Konsorcií pro výzkumné infrastruktury (ERIC) nebo
ekvivalentní;
Zapojení EU agentur v oblasti zdraví (EMA, ECDC) bude bráno jako součást projektu a jejich
účast nebude v rámci pilotního projektu placená.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the
effort to tackle mental health challenges during COVID-19
Výzva podporující zavádění osvědčených postupů v praxi s přímým dopadem na zvládnutí překážek v oblasti
duševního zdraví během Covid-19
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-07
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Rozpočet

EUR 750 000

Způsobilí žadatelé

Státní či soukromé neziskové organizace. Doporučené jsou neziskové organizace
působící v oblasti duševního zdraví.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 2 projekty

Specifické podmínky

Konsorcium musí tvořit alespoň jedna nestátní nezisková organizace působící v
oblasti duševního zdraví nejlépe na úrovni EU.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
Výzva na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení přístupu k očkování proti lidskému papilomaviru
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-08

Rozpočet

EUR 1 200 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy
lifestyles
Výzva pro iniciativy týkající se propagace zdravého životního stylu
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-09

Rozpočet

EUR 4 400 000

Způsobilí žadatelé

Žadatel musí být schopen se zapojit jak do vzdělávání, tak zdravotnictví a přijímat závazky od příslušných
národních úřadů.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 – 36 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

Max. 3 projekty

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project – Network of
Comprehensive Cancer Centres
Výzva na projekt „Mapování kapacity a schopností v oblasti léčby rakoviny v EU“ – síť komplexních onkologických center
Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-11

Rozpočet

EUR 1 200 000

Způsobilí žadatelé

Není specifikováno, vizte obecná pravidla způsobilosti žadatelů níže

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Žádosti mohou být podány jednotlivým žadatelem či konsorciem.

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart
Card’
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Výzva k vytvoření „Chytré karty k přežití rakoviny“

Kód výzvy

EU4H-2021-PJ-12

Rozpočet

EUR 1 800 000

Způsobilí žadatelé

Vzdělávací instituce, organizace občanské společnosti (sdružení,
nadace, neziskové organizace, apod.), výzkumné ústavy působící v oblasti veřejného zdraví se zkušenostmi v oblasti informací a
komunikace.

Doporučená délka projektu

12 – 36 měsíců, doporučená délka je 24 měsíců

Počet projektů, které budou podpořeny

1 projekt

Specifické podmínky

Není specifikováno

Další informace a podání žádostí zde:

Funding & tenders (europa.eu)

Příjem žádostí o poskytnutí dotace je u těchto Výzev stanoven v termínu od 14. října 2021 do 25. ledna 2022 17:00 CET (Brusel).
Harmonogram výzev:
Zveřejnění výzev

13. října 2021

Zahájení příjmu žádostí

14. října 2021

Ukončení příjmu žádostí

25. ledna 2022, 17:00 CET (Brusel)

Hodnocení zajišťované Evropskou komisí

Únor – květen 2022

Informace o výsledku hodnocení

Červen 2022

Podpis grantové dohody

Říjen 2022

Základní pravidla způsobilosti:
Způsobilými žadateli jsou právnické osoby (veřejné i soukromé) založené dle práva EU nebo mezinárodní organizace, které byly zřízeny v některých ze zemí EU, EHP, nebo v zemích
přidružených k programu EU4Health (třetí země, kandidátské země a potenciální kandidátské země), případně v zemích, ve kterých probíhá jednání o přidružení, a kde dohoda vstoupí v platnost
před podpisem grantu.
Žadatelé a partneři musí být finančně způsobilí , tj. mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni
zajistit jeho spolufinancování.
Žadatelé musí být kvalifikačně způsobilí, mít know-how a zdroje k úspěšné realizaci projektu a mít zkušenost s projekty podobné povahy a velikosti.
Předložení Žádosti o udělení grantu
Žádosti mohou být podány pouze elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders portálu Evropské komise. Manuál k vyplňování Žádostí o poskytnutí dotace je k dispozici zde: EU Funding &
Tenders Online Manual. Podání Žádosti probíhá v následujících krocích:
1. Vytvořte si uživatelský účet v sekci Create an account a registrujte organizaci v sekci Participant register, kde budete ověřeni centrální validační službou (ověření REA) . K
ověření je třeba nahrát dokumenty prokazující právní status vaší organizace. Pokud nejste veřejnou institucí (včetně orgánů státní správy) či mezinárodní organizací a požadujete grant ve výši více
než 60 000 EUR, budete požádáni o doložení dokumentů prokazujících finanční způsobilost vaší organizace (tj. výkaz zisků a ztrát, obchodní plán, zprávu o auditu vypracovanou externím
auditorem osvědčující výdaje za poslední uzavřený finanční rok, atd.). Po dokončení registrace obdržíte 9ti místní identifikační číslo (Participant Identification Code, PIC).
2. Podejte Žádost prostřednictvím portálu Funding & tenders portalu, odkaz je k dispozici vždy v konkrétní Výzvě. Samotná žádost o grant sestává ze tří částí:
Část A náleží administrativním informacím o Žadateli (budoucí koordinátor, příjemci, přidružené subjekty), je zde požadován souhrnný rozpočet projektu, který vyplňte přímo online.
Část B se týká odborného popisu aktivit (tzv, pracovních balíčků). Stáhněte si povinnou Word šablonu, která je k dispozici na samotném Funding & tenders portalu v sekci, kde vyplňujete
žádost. Po jejím vyplnění ji přiložte k Žádosti ve formátu PDF.
Přílohy, které nahrajte ve formátu PDF (Excel je podporován jen někdy v závislosti na typu souboru):
Podrobný rozpočet projektu (vzor je dostupný na stránce každé jednotlivé výzvy)
Profesní životopisy hlavních členů projektového týmu
Seznam zkušeností s předchozími projekty (klíčové projekty za poslední 4 roky)
Vzor formuláře žádosti o grant bude dostupný na stránkách jednotlivých výzev.
Hodnotící kritéria pro udělení grantu:
1. Relevance ve vztahu zaměření výzvy (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – jasnost a konzistentnost projektu, jeho cíle a jeho přímá propojenost s tématy a prioritami
Výzvy, přidaná hodnota na nadnárodní úrovni/úrovni EU, nadnárodní/EU dopad, možnost využití výsledků v dalších státech, přeshraniční spolupráce, atd.
2. Kvalita projektu
1. Struktura projektu (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – technická kvalita projektu, provázanost mezi identifikovanými problémy, potřebami a navrhovaným řešením
(logický rámec projektu), metodika realizace projektu (řízení, postupy, časový harmonogram, rizika, monitorování a hodnocení), proveditelnost projektu v navrhovaném časovém rámci, efektivita
nákladů (odpovídající rozpočet pro správnou implementaci).
2. Projektový tým a spolupráce v rámci konsorcia (k postupu je třeba získat min. 21 bodů z max. 30 bodů) – kvalitní konsorcium a projektový tým, doložení kvalifikace a zkušeností
zaměstnanců odpovědných za řízení a implementaci projektu, souhrn aktivit žadatele za poslední rok, seznam klíčových projektů žadatele za poslední 4 roky, vhodné postupy a mechanismy
řešení problémů pro spolupráci v rámci projektových týmů a konsorcia.
3. Dopad projektu (k postupu je třeba získat min. 7 bodů z max. 10 bodů) – očekávaný dlouhodobý dopad výsledků projektu na cílovou skupinu/veřejnost, vhodná strategie pro zajištění
udržitelnosti projektu po ukončení financování z EU.
Výše grantu EU
Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů. V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek EU dosahovat až
80 % způsobilých nákladů.
Za výjimečně prospěšné se považují projekty, kde alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru, a kterých se
účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.
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Partnerství v projektech
Projekty financované z programu EU4Health musí mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Proto je jedním ze základních požadavků předložení projektové žádosti konsorciem partnerů z alespoň 3
různých zemí účastnících se programu (u některých výzev je dokonce požadováno ještě širší geografické pokrytí).
Při hledání partnerů do konsorcia lze využít nástroj „ Partner search “, který naleznete v levém panelu po rozkliknutí odkazu konkrétní výzvy. V této záložce můžete prohlížet nabídky zahraničních
organizací a současně (pokud jste registrovaní systému) vkládat vlastní nabídky partnerství.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

33. Distanční medicína aneb budoucnost péče o pacienty
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

22.09.2021 (16:29:12)

Internet

Zdravotní gramotnost

Reflex.cz - Zajímavosti

NEZNÁMÝ

Ostatní

Podle Soukupa je pojem distanční medicína hodně široký a EUC se věnuje jen určitému výseku. „My jsme tady v Čechách teprve na začátku, takže u nás je metoda komunikace s lékařem na
dálku opravdu v plenkách,“ říká Soukup. Lékaři ještě přesně nevědí, jak s metodou pracovat, a pacienti neumějí službu používat, takže zatím to EUC přináší spíše větší náklady. Výhodou je, že
pokud je vše dobře nastaveno, pacienti mají snadný a rychlý přístup k lékaři.
Objem zdravotní péče, kterou je třeba poskytovat, neustále roste. Jak populace stárne, je mnohem více pacientů, kteří mají různé chronické choroby, a zároveň dnes lze léčit mnohem více nemocí
než dřív. EUC staví procesy umožňující péči o pacienta na dálku tak, aby se lékař cítil při jejím poskytování bezpečně, aby se do rizika nedostal ani pacient, ani lékař. Plánujeme, že principy
telemedicíny budeme mít do dvou let na všech našich klinikách, říká Soukup.
Telemedicínská služba umožňuje pacientovi řešit nový zdravotní problém, který má. Probíhá to tak, že na začátku se od pacienta pomocí umělé inteligence sesbírají informace (pacient chatuje s
robotem) a na jejich základě se sestaví anamnéza, která je potom přeposlána lékaři. Ten už díky tomu ví, o čem se s pacientem bavit, a může se věnovat rovnou hlavnímu problému.
Kromě nových zdravotních potíží může pacient s lékařem dálkově řešit i následnou péči – jestliže už na návštěvě u doktora byl a je potřeba udělat kontrolu, dá se to udělat digitálně, pokud je to
vhodné. A stejně tak se pracuje s chronickými pacienty, pro něž se digitalizují léčebné plány, aby péče pro ně byla dosažitelná, aby byli lépe informováni a rozuměli, proč se co dělá. Tím spíše pak
dodržují doporučení lékaře.
V současnosti lidé řeší s lékařem na dálku hlavně covidové problémy, dermatologické problémy, alergie a různé sezonní potíže. Zvládají to i starší pacienti. Ne ve všech případech je ale distanční
konzultace vhodná. Když je pacient v ohrožení života, měl by volat rovnou linku 155. Další omezení platí například pro těhotné ženy, a péče o děti se na dálku neposkytuje vůbec, protože lékař
nemůže na dálku komunikovat přímo s pacientem.
Podle Soukupa musí EUC společně se zdravotními pojišťovnami vymýšlet, jak všechny ty inovativní věci financovat, aby zapadly do systému veřejného pojištění. A pak je tady další možnost
financování. Je tu velká skupina zaměstnavatelů, kteří by mohli následovat příklady některých firem v zahraničí ochotných platit poskytovateli za to, že zlepšuje zdravotních stav jejich
zaměstnanců, myslí si Soukup.
Je důležité, aby se zaměstnavatelé zajímali o prevenci svých zaměstnanců? Mohou je k prevenci nějak motivovat? Na jaké úrovni je
distanční péče zlepšit? – Dozvíte se v podcastu.

zdravotní gramotnost v České republice? A může ji

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

34. Jsou to praktičtí lékaři, kteří by jako první…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

17.08.2021 (11:43:05)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Facebook - Příspěvky

Zdravotnický deník

Zdraví a zdravotnictví

Jsou to praktičtí lékaři, kteří by jako první měli zachytit první rizikové příznaky jako vysoký tlak, krevní cukr či cholesterol, které značí riziko vzniku a rozvoje chronických onemocnění. Protože ale
nic z toho nebolí a zdravotní gramotnost Čechů není nijak valná, musí mnohdy praktici pacienta k prevenci přimět, když je kontaktuje z úplně jiných důvodů.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
DUPLICITNÍ S: Preskripční omezení nejsou podepřena propočtem nákladové efektivity, upozorňuje praktický lékař Zdeněk Hamouz ( Ekonomickydenik.cz - Články );

Duplicitní

35. Preskripční omezení nejsou podepřena propočtem nákladové efektivity,
upozorňuje praktický lékař Zdeněk Hamouz

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

18.08.2021 (12:09:03)

Internet

Zdravotní gramotnost

Ekonomickydenik.cz - Články

Michaela Koubová

Ekonomika a Finance
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„Primární péče je v oblasti preventivní medicíny naprosto nezastupitelná a snaží se svou roli plnit,“ uvádí Zdeněk Hamouz. Podle vyhlášky o dispenzární péči přitom mohou praktici
dispenzarizovat pacienty s 55 chorobami včetně obezity, prediabetu či chronické bronchitidy. Samozřejmě ovšem platí, že pokud si s pacientem nevědí rady, je na místě ho odeslat ke
specialistovi.
Ačkoliv jsou praktici (potažmo lékaři obecně) gró prevence, nesmí na ni zůstat sami. Úkolem státu je zajištění prostředků, moderace a modulace zdravotní péče či stanovení základních cílů
při tvorbě zdravotních programů. Dnes se přitom zaměřujeme především na prevenci onkologickou, dále kardiologickou a diabetologickou, kde mají praktici široké pole působnosti.
Například v oblasti onkologie navíc nedávno došlo k rozšíření v tom smyslu, že praktici mohou přebírat do sledování pacienty po ukončené onkologické léčbě, nejčastěji pacientky s
karcinomem prsu.
Hlavní roli by ale měli mít praktici v primární prevenci, tedy ve snaze zabránit, aby došlo k rozvoji chronického onemocnění. Například data z různých studií zaměřených na léčbu
hypercholesterolémie totiž ukázala, že v čím vyšším věku začal být pacient s problémem léčen, tím dříve zemřel. Podobně je tomu u mnohých dalších civilizačních chorob.
Potíž je, že tito pacienti nemají žádné příznaky, takže lékaře nevyhledávají. V rámci preventivních prohlídek proto praktici vyšetřují glykémii, krevní tlak či cholesterol, aby včas zachytili ty,
kterým rozvoj nemoci hrozí. Protože ale ne každý na preventivní prohlídky chodí, snaží se praktici prevenci provádět i v rámci ostatních kontaktů, tedy při vstupních prohlídkách, potvrzeních
na řidičák či do práce nebo když chce pacient doporučení ke specialistovi.
„Problém preventivní medicíny je včasný záchyt a léčba. Když to neuděláme, běží problém delší dobu a přináší vyšší mortalitu. To platí ve všech aspektech preventivní medicíny. Týká se to
cholesterolu, diabetu a glykémie i hypertenze,“ podtrhává Zdeněk Hamouz. Velmi pěkně jsou výsledky prevencí vidět na rakovině kolorekta, v jejímž výskytu jsme ještě nedávno byli na
světové špičce. Poté, co bylo zavedeno preventivní testování okultního krvácení ze stolice, se ale čísla podařilo výrazně zlepšit.
V případě infarktu myokardu zase došlo v posledních deseti letech ke snížení počtu případů o 13 procent a nákladů o sedm procent. Za výsledky stojí zlepšení péče, životní styl či větší
bohatství společnosti, podle Hamouze ale zřejmě hraje roli i to, že praktici před deseti lety mohli začít předepisovat statiny. A zatímco zavedení stentu se vším všudy stojí kolem sta tisíc
korun, roční léčba statiny stojí 2500 korun.
„Přes všechny hoaxy a nesmysly, které čte člověk na webech, snižují statiny riziko infarktu minimálně o 30 procent. Když má pacient pozitivní skóre, dle kterého to při preventivních
vyšetřeních posuzujeme, musí být léčen,“ podtrhává Zdeňka Hamouz.
Právě šíře toho, co mohou praktici předepisovat, hraje v prevenci (zejména sekundární) velkou roli. Loni přitom došlo k rozvolnění preskripce hypolipidemika ezetimibu a nyní mohou praktici
předepisovat také gliptiny určené k léčbě diabetu.
„Nemůžeme sice psát inkretinová mimetika, pouze DPP IV inhibitory, ale zaplať pánbůh za to. Ke gliflozinům se však dostaneme možná za deset let. Když zjistím, že má pacient diabetes,
začnu ho léčit, k čemuž mám nějaké prostředky. Pokud už ale tyto medikamenty nestačí a já nemám možnost psát jiné, musím ho poslat k diabetologovi, čímž má role v sekundární prevenci
končí – což není dobře. Měl bych ho léčit dále, ale nemohu, protože na medikaci nedosáhnu. My léta bojujeme o některé molekuly, a časem ke změně dojde, ale jsou tu zbytečné prodlevy,“
popisuje Zdeněk Hamouz s tím, že například v Německu může praktický lékař předepisovat vše.
Podle něj u nás přitom dnes schází propočítávání nákladové efektivity a benefitů. „Neznám lidi, kteří by to počítali. Vždycky se jede podle toho, že nějaká odbornost nechce, aby to psal
někdo jiný, a někomu se to zdá drahé. Nikdo ale neumí spočítat, zda je to efektivní po stránce dalších nákladů a prodloužení života,“ poukazuje Hamouz.
Zde by měly hrát roli zdravotní pojišťovny, které léčbu platí, zároveň by ale měly moderovat diskuzi mezi jednotlivými odbornostmi. Chybět by neměla ani jejich spolupráce se SÚKL, který
má na starosti právě rozvolňování preskripce.
Provádění prevence ze strany praktických lékařů může také omezovat to, že se dostupnost jejich péče v okrajových regionech snižuje. V roce 2000 až 2010 skončila na periferiích stovka
praktiků, z nichž někteří nebyli nahrazeni. Oproti tomu v Praze za tu dobu sto praktiků přibylo. „Diskrepance se snad upravila, ale je tu nezastupitelná role pojišťovny. Musí směřovat lékaře
tam, kde jsou zapotřebí, ne tam, kam by chtěli,“ domnívá se Hamouz.
Zároveň by v rámci programových projektů měli být ze strany plátců podporováni poskytovatelé, kteří jsou efektivní. VZP již vytvořila programy VZP Plus, které bonifikují lékaře jak primární
péče, tak specialisty, za náležitý přístup k pacientům v oblasti diabetu, hypertenze či obezity. Pokud tedy lékař zvládne své pacienty zaléčit tak, aby měli náležitou hladinu glykovaného
hemoglobinu, výši krevního tlaku či LDL cholesterolu, dostane za to od pojišťovny finanční bonus.
„Všechno to směřuje k tomu, abychom rizikové faktory chytali na začátku v době, kdy jsou hodnoty nízké a dokážeme je dobře ovlivnit, protože lidé ještě nemají rozvinutou aterosklerózu.
Když už pak mají diabetes, tak jen brzdíme patami a čekáme, co bude,“ uzavírá Zdeněk Hamouz.
Mezinárodní panel Stálé konference českého zdravotnictví se uskutečnil za laskavé podpory generálního partnera konference Všeobecné zdravotní pojišťovny, spolupořádajícího
partnera Institutu pro střední Evropu a partnerů společností Sprinx Pharma a Satum Czech.
Ostatním tématům panelu se věnujeme v dalších vydáních Ekonomického deníku.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

36. Lidové noviny - strana 3 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.09.2021 (21:15:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

42/166

PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 3 (automat) ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Čechy );

Duplicitní
seznam | nahoru

37. Lidové noviny - strana 3 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.09.2021 (22:15:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

seznam | nahoru

38. Hospodářské noviny - strana 8 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

14.07.2021 (00:15:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

Economia, a.s. - Hospodářské noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 8
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

43/166

seznam | nahoru

39. Už od dveří mi hlásí diagnózu
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.09.2021 (22:35:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny

IVETA KŘÍŽOVÁ

Zpravodajství

S informovaným pacientem je radost pracovat, říká Petra Bomberová Kánská, praktická lékařka pro dospělé a vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7. „Od zhodnocení zdravotního stavu ale je a
vždycky bude lékař,“ upozorňuje.
LN Pociťujete, že se Češi čím dál více upínají k samoléčbě a sa modiagnóze?
Ano, je to trend posledních let. Smartphone s internetovým připojením má už takřka každý a není nic jednoduššího, než otevřít vyhledávač a zkusit do něj zadat několik klíčových slov. Vyhledávač
vám vždy nabídne nepřeberné množství článků, tipů, a záleží jen na dotyčném, který zdroj vyhodnotí jako věrohodný a ztotožní se s ním.
LN Čím si tento trend vysvětlujete? Mají snad z lékařů obavy?
Nemusí to být nutně obavy, byť i s takovými pacienty se setkávám. Motivace je různá. Mnoho lidí nemá čas, je zaneprázdněno prací, rodinnými povinnostmi. Někteří čas mají, ale nejsou ochotni
dostavit se do ordinace. Někteří nejsou spokojení se svým ošetřujícím lékařem, a proto vyhledávají pomoc jinde. A pro mě nejsympatičtější skupina jsou pacienti, kteří návštěvu či konzultaci s
lékařem plánují, ale chtějí na ni být dopředu připravení, chtějí se v dané problematice zorientovat.
LN Někteří se však bojí lékaři přiznat, že si svůj problém nej prve konzultovali s internetem.
Vždy záleží na přístupu pacienta. Z pozice lékaře mi je sympatické, že se pacient o svůj zdravotní problém aktivně zajímá, že mu jeho zdraví není lhostejné. S informovaným a
zdravotně
gramotným pacientem je radost pracovat. Na druhou stranu jsou ale i tací, kteří už ve dveřích ordinace hlásí, že mají tu a tu diagnózu, a prakticky lékaři diktují, co má a nemá dělat. Najít s
takovým pacientem společnou řeč a usměrnit jeho tok myšlenek je potom o dost náročnější.
LN Které „samodiagnózy“ s původem z internetu vznikají nejčastěji?
K samodiagnóze velice často svádějí kožní onemocnění – vyrážky, plísňová kožní onemocnění, ale i pásové opary, ekzémy, pokousání či poštípání hmyzem. Postup je ve většině případů identický.
Pacient si na internetu najde obrázek, který vypadá „úplně stejně“ jako jeho problém. Začne se tedy svépomocí léčit, aplikovat různé krémy, masti. Problém se buď nezlepšuje, nebo dokonce
zhoršuje. Poté naštěstí většina pacientů vyhledá lékaře.
LN Internet chrlí kvanta informací. Jak se v nich vyznat, kdy mu říct dost a zajít za lékařem?
Doporučovala bych čerpat informace pouze z důvěryhodných zdrojů. Tedy z webových stránek pacientských organizací, článků uveřejněných na stránkách zdravotnických zařízení a reálných
poskytovatelů péče, článků, jejichž autorem je zdravotník. Zhodnocení toho, zda to zvládnu sám, nebo zda mám konzultovat lékaře, je největší kámen úrazu. A něco, co od laika nikdo nemůže
očekávat. Od toho je a vždycky bude lékař. Proto je studium medicíny tak dlouhé a náročné. Jako ideální nicméně vidím postup, kdy si pacient vyhledá informace a následně vše konzultuje s
lékařem.
LN Dá se vůbec zdravotnictví přenést do online prostředí?
Ano i ne. Těžko bychom se v medicíně obešli bez fyzikálního a přístrojového vyšetření, bez laboratorních odběrů, bez operativy a podobně. Mohla bych do nekonečna vyjmenovávat, co v žádném
případě nelze řešit online. Co však do online prostředí relativně snadno převést lze, je odběr anamnézy a samotná konzultace s lékařem. Může se jednat o první konzultaci, která nastartuje sérii
dalších vyšetření nebo kontrolu, kdy pacient s lékařem probere vývoj onemocnění a domluví se na následném postupu. Například není možné online provést odběr krve, ale online můžete s lékařem
pohodlně konzultovat výsledky odběru. Bylo by naprosto zbytečné kvůli něčemu takovému marnit čas v čekárně.
LN Covid „odšpuntoval“ telemedicínu. Pro koho je určena?
Pro každého, kdo je schopen a ochoten telemedicínu používat. Pokud se pacient necítí komfortně, není telemedicína to pravé pro něj a nikdo by ho neměl k používání nutit.
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S informovaným pacientem je radost pracovat, říká Petra Bomberová Kánská, praktická lékařka pro dospělé a vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7. „Od zhodnocení zdravotního stavu
ale je a vždycky bude lékař,“ upozorňuje.
LN Pociťujete, že se Češi čím dál více upínají k samoléčbě a sa modiagnóze?
Ano, je to trend posledních let. Smartphone s internetovým připojením má už takřka každý a není nic jednoduššího, než otevřít vyhledávač a zkusit do něj zadat několik klíčových slov.
Vyhledávač vám vždy nabídne nepřeberné množství článků, tipů, a záleží jen na dotyčném, který zdroj vyhodnotí jako věrohodný a ztotožní se s ním.
LN Čím si tento trend vysvětlujete? Mají snad z lékařů obavy?
Nemusí to být nutně obavy, byť i s takovými pacienty se setkávám. Motivace je různá. Mnoho lidí nemá čas, je zaneprázdněno prací, rodinnými povinnostmi. Někteří čas mají, ale nejsou
ochotni dostavit se do ordinace. Někteří nejsou spokojení se svým ošetřujícím lékařem, a proto vyhledávají pomoc jinde. A pro mě nejsympatičtější skupina jsou pacienti, kteří návštěvu či
konzultaci s lékařem plánují, ale chtějí na ni být dopředu připravení, chtějí se v dané problematice zorientovat.
LN Někteří se však bojí lékaři přiznat, že si svůj problém nej prve konzultovali s internetem.
Vždy záleží na přístupu pacienta. Z pozice lékaře mi je sympatické, že se pacient o svůj zdravotní problém aktivně zajímá, že mu jeho zdraví není lhostejné. S informovaným a
zdravotně
gramotným pacientem je radost pracovat. Na druhou stranu jsou ale i tací, kteří už ve dveřích ordinace hlásí, že mají tu a tu diagnózu, a prakticky lékaři diktují, co má a nemá dělat. Najít s
takovým pacientem společnou řeč a usměrnit jeho tok myšlenek je potom o dost náročnější.
LN Které „samodiagnózy“ s původem z internetu vznikají nejčastěji?
K samodiagnóze velice často svádějí kožní onemocnění – vyrážky, plísňová kožní onemocnění, ale i pásové opary, ekzémy, pokousání či poštípání hmyzem. Postup je ve většině případů
identický. Pacient si na internetu najde obrázek, který vypadá „úplně stejně“ jako jeho problém. Začne se tedy svépomocí léčit, aplikovat různé krémy, masti. Problém se buď nezlepšuje,
nebo dokonce zhoršuje. Poté naštěstí většina pacientů vyhledá lékaře.
LN Internet chrlí kvanta informací. Jak se v nich vyznat, kdy mu říct dost a zajít za lékařem?
Doporučovala bych čerpat informace pouze z důvěryhodných zdrojů. Tedy z webových stránek pacientských organizací, článků uveřejněných na stránkách zdravotnických zařízení a
reálných poskytovatelů péče, článků, jejichž autorem je zdravotník. Zhodnocení toho, zda to zvládnu sám, nebo zda mám konzultovat lékaře, je největší kámen úrazu. A něco, co od laika
nikdo nemůže očekávat. Od toho je a vždycky bude lékař. Proto je studium medicíny tak dlouhé a náročné. Jako ideální nicméně vidím postup, kdy si pacient vyhledá informace a následně
vše konzultuje s lékařem.
LN Dá se vůbec zdravotnictví přenést do online prostředí?
Ano i ne. Těžko bychom se v medicíně obešli bez fyzikálního a přístrojového vyšetření, bez laboratorních odběrů, bez operativy a podobně. Mohla bych do nekonečna vyjmenovávat, co v
žádném případě nelze řešit online. Co však do online prostředí relativně snadno převést lze, je odběr anamnézy a samotná konzultace s lékařem. Může se jednat o první konzultaci, která
nastartuje sérii dalších vyšetření nebo kontrolu, kdy pacient s lékařem probere vývoj onemocnění a domluví se na následném postupu. Například není možné online provést odběr krve, ale
online můžete s lékařem pohodlně konzultovat výsledky odběru. Bylo by naprosto zbytečné kvůli něčemu takovému marnit čas v čekárně.
LN Covid „odšpuntoval“ telemedicínu. Pro koho je určena?
Pro každého, kdo je schopen a ochoten telemedicínu používat. Pokud se pacient necítí komfortně, není telemedicína to pravé pro něj a nikdo by ho neměl k používání nutit.
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NOVÁ STUDIE : pravidelné pití alkoholu vede k rakovině. Experti navrhují i varovné etikety jako u cigaret
PRAHA Pokud někdo holduje pravidelné skleničce vína či piva „na zdraví“, hrozí mu zvýšené riziko rakoviny. V případě tvrdého alkoholu je nebezpečí ještě větší. Neexistuje zkrátka nic jako
nerizikové pití, potvrdila nedávná analýza zveřejněná v prestižním vědeckém magazínu The Lancet.
Byť čeští specialisté teze o vlivu alkoholu nejen na onkologická onemocnění hlásají již několik let, jeho spotřeba v tuzemsku stále roste. Evropského bronzu se Česko nezbavilo ani loni v době
pandemie, která populaci rozpila nejvíce za poslední tři roky.
„Vysoká spotřeba alkoholu může být opravdu příčinou řady maligních onemocnění. Česko v tom není výjimkou,“ řekla LN předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, podle níž je
sice onkologická péče v Česku na vysoké úrovni, není ale samospásná. „Je to volba každého jedince, jak se odpovědně ke svému zdraví chová,“ dodala.
Češi hrozbu nevnímají
Strašáka v podobě rakoviny nicméně Češi navzdory lékařským apelům zatím moc nevnímají. Dílem kvůli nedostatečné vládní alkoholové politice, dílem kvůli nízké zdravotní gramotnosti. „Lidé
dostatečně nerozumí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumí integrovat do svého chování,“ zdůraznil v rozhovoru pro LN Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a
VFN. Z hlediska onkologie je podle něj kritickým parametrem celkové množství alkoholu a jeho pravidelný, dlouhodobý příjem. Problematické je také nárazové pití nadměrných dávek alkoholu, což
je případ především mladší generace.
Jen loni dle studie v Lancetu alkohol celosvětově přímo způsobil 741 300 nově diagnostikovaných případů rakoviny. Zatočit se spotřebou alkoholu, a tím i snížit rizika onkologických onemocnění,
by podle vědců mohly i varovné etikety na lahvích, podobné těm z cigaretových krabiček. Kýžené ovoce by mohly přinést i vyšší daně na alkohol a omezení alkoholové reklamy.
Ze studie zveřejněné v magazínu The Lancet plyne, že rakovina třikrát více zasáhla muže, kteří mají k alkoholu blíž než ženy. Nejvíce případů spojených s alkoholem se týká rakoviny jícnu,
následují játra, tlusté střevo, rty a dutina ústní, konečník, hltan a hrtan.
Na rakovinu loni na celém světě zemřelo na deset milionů lidí, v Česku si onkologická onemocnění vyžádala bezmála třicet tisíc obětí. Ročně je v republice odhaleno na 90 tisíc nových nádorů.
Zhruba 60 tisíc z nich se vyléčí, zbylá třetina pacientů však umírá. Data, která by propojila případy rakoviny ovlivněné alkoholem, v tuzemsku prozatím scházejí.
Rakovina je druhým největším zabijákem Čechů, prvenství si drží nemoci oběhové soustavy, tedy infarkt či cévní onemocnění. V jejich důsledku ročně zemře přes 48 tisíc Čechů. Právě v
souvislosti s kardiovaskulárními chorobami se ještě před pár lety doporučovala pravidelná sklenka červeného vína. To už ale dnes z úst kardiologů nezní.
„Něco jako bezpečné pití je velmi problematický termín a rozhodně to nedoporučuji,“ uvedl Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti, dle nějž Češi neumějí pít jen velmi malé
množství. Rizikově pije alkohol zhruba milion Čechů, náklady spojené s následky takového chování se pak šplhají k šedesáti miliardám korun ročně. Do sumy se promítá jak financování léčby
závislosti a nemocí, tak i třeba dopady dopravních nehod či snížená produktivita práce.
Za rizikové pití se považuje denní příjem 40 až 60 gramů alkoholu pro muže – tedy zhruba tři půllitry piva či šest decilitrů vína denně – a 20 až 40 gramů pro ženy, v přepočtu dvě piva či vína. Za
už vysoce škodlivé pití odborníci označují průměrnou denní spotřeba více než 60 gramů alkoholu u mužů a 40 gramů u žen.
Nadměrné dávky alkoholu každý týden či častěji polyká zhruba každý osmý. Vyplývá to z národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v ČR v roce 2020, jehož výsledky zveřejnil před časem
Státní zdravotní ústav.
Nejrozšířenějším alkoholickým nápojem bylo loni v Česku pivo – nejméně jednou týdně jej pilo 57 procent mužů. Ženy preferovaly víno, týdně a častěji jej konzumovala necelá čtvrtina z nich.
Destiláty každý týden požívala zhruba šestina mužů a devět procent žen.
Za dlouhodobé či celoživotní abstinenty lze dle výzkumu označit asi šestinu respondentů (15,8 procenta).
Regionální rozdíly
Nadměrné pití alkoholu bývalo obecně problémem bohatého euro-amerického prostoru, na západ od českých hranic se však situace zlepšuje či přinejmenším stagnuje. Jinak je tomu v regionu
střední a východní Evropy, zejména v Lotyšsku a v Česku. Spotřeba alkoholu prudce roste také ve východní Asii – Číně, Indii či ve Vietnamu –, a to vlivem socioekonomických faktorů. Ostatně ty
se výrazně propisují i do spotřeby alkoholu v tuzemsku. „Z dat je prokazatelné, že u nás existují regionální odchylky,“ uvedl Miovský. Na špici ve spotřebě alkoholu se drží Ostravsko, Ústecký kraj,
Valašsko a Zlínsko. Pokud jde o souhrnnou úmrtnost spojenou s alkoholem, trudné bilanci kralují právě regiony jižní Moravy a Slezska. Vyplývá to z nejnovější studie Mapování onemocnění –
Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, již vypravoval Národní ústav pro duševní zdraví. Jedno ze zjištění se týká i Prahy, která má podle
autorů v ženské populaci výrazně vyšší úmrtnost v souvislosti s alkoholem než ve zbytku republiky. U mužů je to naopak.
Lékař vůbec nemá doporučovat alkohol
Snížit spotřebu alkoholu je v tuzemsku běh na dlouhou trať. „Chce to odvahu a zodpovědnost politiků. Je to cesta pracná, dlouhodobá a složitá. A nikdo za ni zpočátku nebude tleskat,“ říká Michal
Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
LN Z vědeckých studí vyplývá, že alkohol mnohdy stojí i za vznikem rakoviny. Vy sám jste na to už v minulosti upozorňo val. Věříte, že se v Česku podaří změnit postoj lidí k
pití?
Spojitost mezi alkoholem a onkologickými onemocněními je pro českou veřejnost poměrně nové téma. Jeho porozumění bohužel nenahrává fakt, že obecně máme v populaci – a to se týká celého
původního východního bloku – poměrně nízkou zdravotní gramotnost. Lidé dostatečně nerozumějí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumějí integrovat do svého chování. Dalším
problémem u nás donedávna byla nesemknutá odborná veřejnost. Byli i tací lékaři, kteří v minulosti bagatelizovali pití alkoholu. A to byl závažný problém.
LN Máte k dispozici data, jež by vykreslila, jak si u nás stojíme?
Domácích čísel v rukou příliš nemáme, nejsou rozklíčovatelná. Avšak co je u nás jisté a prokazatelné, to jsou odchylky v jednotlivých regionech republiky. Kupříkladu Ostravsko, Ústecký kraj,
Valašsko a Zlínsko jsou z hlediska spotřeby alkoholu na vysokých číslech. Značný vliv na to má ekonomická nerovnost ve společnosti. To je nebezpečný fenomén. Lidé se cyklí v kruhu: nižší
vzdělání – nižší příjem, což automaticky determinuje zhoršenou péči o vlastní zdraví.
LN Nic jako nerizikové pití alko holu neexistuje, potvrdila nedávná analýza zveřejněná v prestiž ním vědeckém magazínu The Lancet. Ve společnosti přitom přežívá mýtus o
prospěšnosti sklenky vína, nemluvě o přípitku ve znění „na zdraví“. Lze vů bec změnit naši kulturní tradici?
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Určitě to jde. Avšak jsou zde dvě zásadní okolnosti, je to taková mantra tzv. „na roky“. Zaprvé, není možné lidem dávat za vzor nerealistický způsob života, hodnoty, které vyznává minoritní část
populace. Způsob komunikace musí odpovídat tomu, co jsou lidé schopní a ochotní zpracovat, co odpovídá běžným komunikačním vzorcům. Tedy mluvit k lidem tak, aby tomu rozuměli a bylo to
pro ně přijatelné. Současně ale není možné předestírat cíle, jež jsou nedosažitelné. Velká část populace pije – a to je něco, co nelze ovlivnit v krátkodobém horizontu. Ostatně i v tom dlouhodobém
je otázkou, do jaké míry to lze proměnit radikálně.
LN A ona druhá okolnost?
Přímo navazuje na první. Je nutné nebalamutit lidi nesmysly a naopak se snažit předkládat jim seriózní čísla a současně jim vysvětlovat kontext. Ono skutečně například malé množství červeného
vína má při pravidelném užití pozitivní vliv v oblasti prevence kardiologických onemocnění. Jenže problém tkví v tom, že nikdo už lidem vytrvale nevysvětluje, že pro dosažení kýženého efektu by
množství vína mělo být extrémně malé, stačí na to méně než půl deci. A současně upozorňovat, že co platí pro kardiovaskulární onemocnění, neplatí pro další oblasti, zejména pak pro onkologii.
LN Francie, vinařská velmoc, dokázala v posledních letech snížit spotřebu alkoholu o polovinu. Čím si to vysvětlujete?
Je to o odvaze politiků, o tom, zda jsou schopní porozumět a spolupracovat s výzkumníky a klinikami, zda vidí dlouhodobé důsledky. Je to cesta pracná, dlouhodobá a složitá. A nikdo za ni,
alespoň ne zpočátku, nebude tleskat. Chce to odvahu a zodpovědnost.
LN Onu zodpovědnost by však měli mít i samotní lékaři. Nejspíš nebudu jediná, komu lékař spe cialista předepsal léky, u nichž je uvedeno, že by se neměly kombi novat s
alkoholem. Podle lékaře však sklenku vína klidně můžu. Jak se v tom vyznat?
Právě proto jsme před dvěma roky vydali s několika odbornými lékařskými společnostmi memorandum s apelem, aby se nestávalo, že jakýkoli lékař jakékoli specializace doporučí jakékoli
množství alkoholu. Neměl by ho doporučovat prostě vůbec.
LN Probíhá i mezi lékaři osvěta?
To už je na zodpovědnosti vedení lékařských společností. Za vzor mohu dát kardiologickou společnost, jež je v tomto směru velmi aktivní, zodpovědná a podpůrná. Sami kardiologové říkají, že boj
proti alkoholu je velké téma jejich oboru. Přitom právě do jejich řad směrovala dříve kritika, že obhajují pověstnou „sklenku na zdraví“.
LN A co onkologická společ nost? Bije nyní na poplach?
Bije, ale to bití je takřka neslyšitelné.
LN Západoevropské státy, které nevykazují tak vysokou spotřebu alkoholu na osobu jako země ze středu a východu kontinentu, neznají kupříkladu u vína pojem dvoudecka –
sklenka vína tam obsahuje maximálně 1,5 decilitru nápoje. Menší objemy jsou mnohde i u piva. Pomohlo by podobné opatření snížit u nás spotřebu alkoholu?
Ano, ale taková opatření mají být přijímána v součinnosti s dalšími opatřeními. Pouze vzájemnou kombinací opatření lze dosáhnout účinku. A to jsme u dalšího problému: aby se to hnulo dopředu,
tak musí ve státě vzniknout koordinovaná alkoholová politika. A ta u nás stále chybí, respektive její první návrh zůstává nedosažitelnou vizí a diskuse je prachbídná.
LN Jak se díváte na nápad umístit na lahve s alkoholem varovné etikety, podobné těm na krabič kách cigaret?
Je to cesta, ale jedna z těch nejméně účinných. Není-li propojena s jinými opatřeními, tak je to zbytečné naštvávání lidí a výrobců. A píchání do vosího hnízda.
LN Má na zdraví jednotlivce vliv kvalita alkoholu, který pije?
Určitě. Kvalitnější alkohol skutečně páchá menší škody, byť rozdíl je maličký. Jenže co bohaté lidi odlišuje od chudých, není jen kvalita alkoholu, ale především kvalita životosprávy, stravy, ale
třeba i kvalita spánku či míra stresu. Vliv těchto faktorů je naopak dramatický.
LN A co síla alkoholu? Je třeba víno méně škodlivé než tvrdý alkohol?
Platí, že méněprocentní alkohol je méně rizikový. Skutečně existuje vazba mezi vysokoprocentním alkoholem a vyšším poškozením zdraví. Kritickým parametrem je však celkové množství
alkoholu a jeho pravidelný, dlouhodobý příjem. Z pohledu onkologie je tento vztah drtivý. Tedy i u jiných onemocnění, ale u těch onkologických je ona vazba neuvěřitelně silná.
LN Nezhatila pandemie korona viru vaše dosavadní snažení? Spotřeba alkoholu během lockdownů razantně stoupla.
Jistě, rozpitých lidí je nyní v důsledku pandemie ve společnosti hodně, zvlášť v rizikových skupinách se situace skokově zhoršila. Ale při té bídě je pozitivní, že onen skok byl natolik viditelný, že si
jej všimla spousta lidí ve vysokých funkcích a mohou nyní rozhodovat o tom, jak služby pro lidi zlepšovat. I běžná populace se začíná více starat o zdravější životní styl. Takřka každý zná ve svém
okolí někoho, kdo se v době pandemie rozpil. A v neposlední řadě zaznamenávám i větší pozornost od zdravotních pojišťoven.
Michal Miovský (46)
■ Klinický psycholog, psychoterapeut.
■ Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN, proděkan 1. lékařské fakulty UK pro nelékařské studijní programy.
■ V roce 2005 byl na Univerzitě Palackého v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie, v roce 2012 byl jmenován profesorem pro obor klinická psychologie.
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NOVÁ STUDIE : pravidelné pití alkoholu vede k rakovině. Experti navrhují i varovné etikety jako u cigaret
PRAHA Pokud někdo holduje pravidelné skleničce vína či piva „na zdraví“, hrozí mu zvýšené riziko rakoviny. V případě tvrdého alkoholu je nebezpečí ještě větší. Neexistuje zkrátka nic jako
nerizikové pití, potvrdila nedávná analýza zveřejněná v prestižním vědeckém magazínu The Lancet.
Byť čeští specialisté teze o vlivu alkoholu nejen na onkologická onemocnění hlásají již několik let, jeho spotřeba v tuzemsku stále roste. Evropského bronzu se Česko nezbavilo ani loni v
době pandemie, která populaci rozpila nejvíce za poslední tři roky.
„Vysoká spotřeba alkoholu může být opravdu příčinou řady maligních onemocnění. Česko v tom není výjimkou,“ řekla LN předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, podle
níž je sice onkologická péče v Česku na vysoké úrovni, není ale samospásná. „Je to volba každého jedince, jak se odpovědně ke svému zdraví chová,“ dodala.
Češi hrozbu nevnímají
Strašáka v podobě rakoviny nicméně Češi navzdory lékařským apelům zatím moc nevnímají. Dílem kvůli nedostatečné vládní alkoholové politice, dílem kvůli nízké zdravotní gramotnosti.
„Lidé dostatečně nerozumí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumí integrovat do svého chování,“ zdůraznil v rozhovoru pro LN Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1.
LF UK a VFN. Z hlediska onkologie je podle něj kritickým parametrem celkové množství alkoholu a jeho pravidelný, dlouhodobý příjem. Problematické je také nárazové pití nadměrných
dávek alkoholu, což je případ především mladší generace.
Jen loni dle studie v Lancetu alkohol celosvětově přímo způsobil 741 300 nově diagnostikovaných případů rakoviny. Zatočit se spotřebou alkoholu, a tím i snížit rizika onkologických
onemocnění, by podle vědců mohly i varovné etikety na lahvích, podobné těm z cigaretových krabiček. Kýžené ovoce by mohly přinést i vyšší daně na alkohol a omezení alkoholové reklamy.
Ze studie zveřejněné v magazínu The Lancet plyne, že rakovina třikrát více zasáhla muže, kteří mají k alkoholu blíž než ženy. Nejvíce případů spojených s alkoholem se týká rakoviny jícnu,
následují játra, tlusté střevo, rty a dutina ústní, konečník, hltan a hrtan.
Na rakovinu loni na celém světě zemřelo na deset milionů lidí, v Česku si onkologická onemocnění vyžádala bezmála třicet tisíc obětí. Ročně je v republice odhaleno na 90 tisíc nových
nádorů. Zhruba 60 tisíc z nich se vyléčí, zbylá třetina pacientů však umírá. Data, která by propojila případy rakoviny ovlivněné alkoholem, v tuzemsku prozatím scházejí.
Rakovina je druhým největším zabijákem Čechů, prvenství si drží nemoci oběhové soustavy, tedy infarkt či cévní onemocnění. V jejich důsledku ročně zemře přes 48 tisíc Čechů. Právě v
souvislosti s kardiovaskulárními chorobami se ještě před pár lety doporučovala pravidelná sklenka červeného vína. To už ale dnes z úst kardiologů nezní.
„Něco jako bezpečné pití je velmi problematický termín a rozhodně to nedoporučuji,“ uvedl Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti, dle nějž Češi neumějí pít jen velmi malé
množství. Rizikově pije alkohol zhruba milion Čechů, náklady spojené s následky takového chování se pak šplhají k šedesáti miliardám korun ročně. Do sumy se promítá jak financování
léčby závislosti a nemocí, tak i třeba dopady dopravních nehod či snížená produktivita práce.
Za rizikové pití se považuje denní příjem 40 až 60 gramů alkoholu pro muže – tedy zhruba tři půllitry piva či šest decilitrů vína denně – a 20 až 40 gramů pro ženy, v přepočtu dvě piva či
vína. Za už vysoce škodlivé pití odborníci označují průměrnou denní spotřeba více než 60 gramů alkoholu u mužů a 40 gramů u žen.
Nadměrné dávky alkoholu každý týden či častěji polyká zhruba každý osmý. Vyplývá to z národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v ČR v roce 2020, jehož výsledky zveřejnil před
časem Státní zdravotní ústav.
Nejrozšířenějším alkoholickým nápojem bylo loni v Česku pivo – nejméně jednou týdně jej pilo 57 procent mužů. Ženy preferovaly víno, týdně a častěji jej konzumovala necelá čtvrtina z
nich. Destiláty každý týden požívala zhruba šestina mužů a devět procent žen.
Za dlouhodobé či celoživotní abstinenty lze dle výzkumu označit asi šestinu respondentů (15,8 procenta).
Regionální rozdíly
Nadměrné pití alkoholu bývalo obecně problémem bohatého euro-amerického prostoru, na západ od českých hranic se však situace zlepšuje či přinejmenším stagnuje. Jinak je tomu v
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regionu střední a východní Evropy, zejména v Lotyšsku a v Česku. Spotřeba alkoholu prudce roste také ve východní Asii – Číně, Indii či ve Vietnamu –, a to vlivem socioekonomických
faktorů. Ostatně ty se výrazně propisují i do spotřeby alkoholu v tuzemsku. „Z dat je prokazatelné, že u nás existují regionální odchylky,“ uvedl Miovský. Na špici ve spotřebě alkoholu se drží
Ostravsko, Ústecký kraj, Valašsko a Zlínsko. Pokud jde o souhrnnou úmrtnost spojenou s alkoholem, trudné bilanci kralují právě regiony jižní Moravy a Slezska. Vyplývá to z nejnovější
studie Mapování onemocnění – Prostorové nerovnosti v předčasné úmrtnosti související s užíváním legálních návykových látek, již vypravoval Národní ústav pro duševní zdraví. Jedno ze
zjištění se týká i Prahy, která má podle autorů v ženské populaci výrazně vyšší úmrtnost v souvislosti s alkoholem než ve zbytku republiky. U mužů je to naopak.
Lékař vůbec nemá doporučovat alkohol
Snížit spotřebu alkoholu je v tuzemsku běh na dlouhou trať. „Chce to odvahu a zodpovědnost politiků. Je to cesta pracná, dlouhodobá a složitá. A nikdo za ni zpočátku nebude tleskat,“ říká
Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
LN Z vědeckých studí vyplývá, že alkohol mnohdy stojí i za vznikem rakoviny. Vy sám jste na to už v minulosti upozorňo val. Věříte, že se v Česku podaří změnit postoj lidí
k pití?
Spojitost mezi alkoholem a onkologickými onemocněními je pro českou veřejnost poměrně nové téma. Jeho porozumění bohužel nenahrává fakt, že obecně máme v populaci – a to se týká
celého původního východního bloku – poměrně nízkou zdravotní gramotnost. Lidé dostatečně nerozumějí textům, které jsou o zdraví. A už vůbec to pak neumějí integrovat do svého
chování. Dalším problémem u nás donedávna byla nesemknutá odborná veřejnost. Byli i tací lékaři, kteří v minulosti bagatelizovali pití alkoholu. A to byl závažný problém.
LN Máte k dispozici data, jež by vykreslila, jak si u nás stojíme?
Domácích čísel v rukou příliš nemáme, nejsou rozklíčovatelná. Avšak co je u nás jisté a prokazatelné, to jsou odchylky v jednotlivých regionech republiky. Kupříkladu Ostravsko, Ústecký
kraj, Valašsko a Zlínsko jsou z hlediska spotřeby alkoholu na vysokých číslech. Značný vliv na to má ekonomická nerovnost ve společnosti. To je nebezpečný fenomén. Lidé se cyklí v
kruhu: nižší vzdělání – nižší příjem, což automaticky determinuje zhoršenou péči o vlastní zdraví.
LN Nic jako nerizikové pití alko holu neexistuje, potvrdila nedávná analýza zveřejněná v prestiž ním vědeckém magazínu The Lancet. Ve společnosti přitom přežívá mýtus
o prospěšnosti sklenky vína, nemluvě o přípitku ve znění „na zdraví“. Lze vů bec změnit naši kulturní tradici?
Určitě to jde. Avšak jsou zde dvě zásadní okolnosti, je to taková mantra tzv. „na roky“. Zaprvé, není možné lidem dávat za vzor nerealistický způsob života, hodnoty, které vyznává minoritní
část populace. Způsob komunikace musí odpovídat tomu, co jsou lidé schopní a ochotní zpracovat, co odpovídá běžným komunikačním vzorcům. Tedy mluvit k lidem tak, aby tomu rozuměli
a bylo to pro ně přijatelné. Současně ale není možné předestírat cíle, jež jsou nedosažitelné. Velká část populace pije – a to je něco, co nelze ovlivnit v krátkodobém horizontu. Ostatně i v
tom dlouhodobém je otázkou, do jaké míry to lze proměnit radikálně.
LN A ona druhá okolnost?
Přímo navazuje na první. Je nutné nebalamutit lidi nesmysly a naopak se snažit předkládat jim seriózní čísla a současně jim vysvětlovat kontext. Ono skutečně například malé množství
červeného vína má při pravidelném užití pozitivní vliv v oblasti prevence kardiologických onemocnění. Jenže problém tkví v tom, že nikdo už lidem vytrvale nevysvětluje, že pro dosažení
kýženého efektu by množství vína mělo být extrémně malé, stačí na to méně než půl deci. A současně upozorňovat, že co platí pro kardiovaskulární onemocnění, neplatí pro další oblasti,
zejména pak pro onkologii.
LN Francie, vinařská velmoc, dokázala v posledních letech snížit spotřebu alkoholu o polovinu. Čím si to vysvětlujete?
Je to o odvaze politiků, o tom, zda jsou schopní porozumět a spolupracovat s výzkumníky a klinikami, zda vidí dlouhodobé důsledky. Je to cesta pracná, dlouhodobá a složitá. A nikdo za ni,
alespoň ne zpočátku, nebude tleskat. Chce to odvahu a zodpovědnost.
LN Onu zodpovědnost by však měli mít i samotní lékaři. Nejspíš nebudu jediná, komu lékař spe cialista předepsal léky, u nichž je uvedeno, že by se neměly kombi novat s
alkoholem. Podle lékaře však sklenku vína klidně můžu. Jak se v tom vyznat?
Právě proto jsme před dvěma roky vydali s několika odbornými lékařskými společnostmi memorandum s apelem, aby se nestávalo, že jakýkoli lékař jakékoli specializace doporučí jakékoli
množství alkoholu. Neměl by ho doporučovat prostě vůbec.
LN Probíhá i mezi lékaři osvěta?
To už je na zodpovědnosti vedení lékařských společností. Za vzor mohu dát kardiologickou společnost, jež je v tomto směru velmi aktivní, zodpovědná a podpůrná. Sami kardiologové říkají,
že boj proti alkoholu je velké téma jejich oboru. Přitom právě do jejich řad směrovala dříve kritika, že obhajují pověstnou „sklenku na zdraví“.
LN A co onkologická společ nost? Bije nyní na poplach?
Bije, ale to bití je takřka neslyšitelné.
LN Západoevropské státy, které nevykazují tak vysokou spotřebu alkoholu na osobu jako země ze středu a východu kontinentu, neznají kupříkladu u vína pojem
dvoudecka – sklenka vína tam obsahuje maximálně 1,5 decilitru nápoje. Menší objemy jsou mnohde i u piva. Pomohlo by podobné opatření snížit u nás spotřebu
alkoholu?
Ano, ale taková opatření mají být přijímána v součinnosti s dalšími opatřeními. Pouze vzájemnou kombinací opatření lze dosáhnout účinku. A to jsme u dalšího problému: aby se to hnulo
dopředu, tak musí ve státě vzniknout koordinovaná alkoholová politika. A ta u nás stále chybí, respektive její první návrh zůstává nedosažitelnou vizí a diskuse je prachbídná.
LN Jak se díváte na nápad umístit na lahve s alkoholem varovné etikety, podobné těm na krabič kách cigaret?
Je to cesta, ale jedna z těch nejméně účinných. Není-li propojena s jinými opatřeními, tak je to zbytečné naštvávání lidí a výrobců. A píchání do vosího hnízda.
LN Má na zdraví jednotlivce vliv kvalita alkoholu, který pije?
Určitě. Kvalitnější alkohol skutečně páchá menší škody, byť rozdíl je maličký. Jenže co bohaté lidi odlišuje od chudých, není jen kvalita alkoholu, ale především kvalita životosprávy, stravy,
ale třeba i kvalita spánku či míra stresu. Vliv těchto faktorů je naopak dramatický.
LN A co síla alkoholu? Je třeba víno méně škodlivé než tvrdý alkohol?
Platí, že méněprocentní alkohol je méně rizikový. Skutečně existuje vazba mezi vysokoprocentním alkoholem a vyšším poškozením zdraví. Kritickým parametrem je však celkové množství
alkoholu a jeho pravidelný, dlouhodobý příjem. Z pohledu onkologie je tento vztah drtivý. Tedy i u jiných onemocnění, ale u těch onkologických je ona vazba neuvěřitelně silná.
LN Nezhatila pandemie korona viru vaše dosavadní snažení? Spotřeba alkoholu během lockdownů razantně stoupla.
Jistě, rozpitých lidí je nyní v důsledku pandemie ve společnosti hodně, zvlášť v rizikových skupinách se situace skokově zhoršila. Ale při té bídě je pozitivní, že onen skok byl natolik
viditelný, že si jej všimla spousta lidí ve vysokých funkcích a mohou nyní rozhodovat o tom, jak služby pro lidi zlepšovat. I běžná populace se začíná více starat o zdravější životní styl.
Takřka každý zná ve svém okolí někoho, kdo se v době pandemie rozpil. A v neposlední řadě zaznamenávám i větší pozornost od zdravotních pojišťoven.
Michal Miovský (46)
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■ Klinický psycholog, psychoterapeut.
■ Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN, proděkan 1. lékařské fakulty UK pro nelékařské studijní programy.
■ V roce 2005 byl na Univerzitě Palackého v Olomouci habilitován v oboru klinická psychologie, v roce 2012 byl jmenován profesorem pro obor klinická psychologie.
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43. Gramotnost v oblasti duševního zdraví je v ČR malá. Mnozí na sobě
nepoznají ani vážnou nemoc, říká ředitel NÚDZ Winkler
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„Duševní onemocnění jsou vysoce prevalentní a představují enormní zátěž jak zdravotní, tak ekonomickou – jsou to totiž onemocnění produktivního a dětského věku. Prevence, včasná identifikace
a léčba jsou klíčové pro omezení negativního dopadu. Gramotnost v oblasti duševního zdraví je základem prevence a včasné identifikace,“ uvádí Petr Winkler.
Gramotnost v této oblasti je bohužel v Česku malá, takže se řada lidí s vážnými problémy neléčí, protože jim nedojde, že je něco špatně. Jako příklad popisuje Winker případ pacienta, který dva
roky vesměs nevycházel z bytu a téměř nevstával z postele, přičemž vážně uvažoval o sebevraždě. Na vyšetření k psychiatrovi ho ale poslala až lékařka, která mu měla vystavit potvrzení k
řidičskému průkazu. Zvyšování gramotnosti je přitom třeba už od dětského věku – mnohé děti se setkávají s tím, že kamarád má deprese nebo se sebepoškozuje, ale ony nevědí, jak reagovat.
Nejde rozhodně o výjimečné případy. Dnes přibližně jedno z pěti dětí ve věku tři až 17 let má nějaké duševní onemocnění, což podle amerických odhadů stojí zhruba 250 miliard ročně. Prevence už
od dětství je důležitá i proto, že tři čtvrtiny duševních onemocnění u dospělých začínají před 18. narozeninami, polovina pak už před 15. narozeninami. Bohužel je také faktem, že sebevražda patří
u dětí a mladistvých mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí.
V posledních letech přitom duševních problémů u dětí přibývá. „V České republice jsme mezi lety 2007 a 2017 viděli 85 procentní nárůst ošetření v psychiatrických ambulancích pro vývojové
poruchy v dětství a adolescenci,“ konstatuje Petr Winkler.
Prevence v této oblasti je velmi komplexní. Může jít o univerzální a selektivní intervence v raném dětství, jako je screening psychických obtíží v těhotenství a po porodu, nebo intervence pro
podporu duševního zdraví a prevenci emočních poruch a poruch chování.
„Zde se velmi osvědčují programy, které jsou na školách. V tom jsme trochu odlišní od jiných kolegů, protože naše působnost zde spadá spíše do resortu školství, do byznysu a resortu sociálních
věcí, než přímo do zdravotnictví. Takovéto programy zaměřené na duševní gramotnost a sociální učení existují a jsou efektivní, jako co se týče zlepšování zlepšování symptomů celkového
wellbeingu, tak také v prevenci sebevražd u dětí,“ poukazuje Winker.
Národní ústav duševního zdraví přitom takový program s názvem Všech pět pohromadě sám vyvinul a nyní je testován. Zároveň se testuje také selektivní program Triple P (Positive Parent
Program), který se zaměřuje na zlepšování rodičovských dovedností a emočně-behaviorálních schopností dětí v rodinách, kde se duševní onemocnění vyskytuje.
Vedle toho existují ještě intervence, které se zaměřují na poruchy intelektu. Ty spočívají například v prevenci úrazů, nebo se zaměřují na rodiny, kde může docházet k sociálně-patologickým
jevům, jako je týrání, zneužívání dětí či alkoholismus.
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Co se týče běžných duševních onemocnění v celé populaci, jako jsou deprese či úzkosti, ta jsou celosvětově jednou z hlavních příčin disability (deprese je na prvním místě, úzkostné poruchy na
šestém). Na ztrátě produktivity pak tyto poruchy přijdou na bilion dolarů ročně (jen v Česku to bylo v roce 2010 1,3 miliardy euro u deprese a 0,9 miliardy u úzkostných poruch). Deprese je zároveň
nejčastější příčinou sebevražd (ročně se jich na světě odehraje kolem 800 tisíc).
„To, co nás trápí asi ještě daleko více než ostatní obory, je takzvaná treatment gap, tedy neléčená populace, která u deprese a úzkosti dosahuje v České republice 60 až 70 procent. Navíc jsme
viděli se situací kolem pandemie covid-19, lockdowny a dalšími negativními konsekvencemi dramatický nárůst výskytu běžných duševních onemocnění v populaci, kdy se počet lidí s depresemi
ztrojnásobil, stejně jako počet lidí v riziku sebevraždy, a počet lidí s úzkostnými poruchami se zdvojnásobil – a vzrostla samozřejmě i neléčená populace,“ poukazuje Petr Winkler.
Při prevenci jsou na tomto místě klíčovým partnerem zaměstnavatelé a programy duševního zdraví na pracovišti. Podle dostupných důkazů jsou tyto programy efektivní při snižování deprese,
úzkosti i stigmatizace.
„V České republice na to byznys ještě úplně neslyší. Ví, že je to pro něj téma, ale zatím si myslí, že když zpřístupní psychologickou péči zaměstnancům, vyřeší to. Co si ale řekne zaměstnanec? Ti
bastardi se mě snaží nachytat a identifikovat, že jsem slabý článek organizace, nepůjdu tam. Je tedy potřeba pracovat s celou kulturou organizace tak, aby lidé péči přijali,“ vysvětluje Winkler.
Zároveň je třeba zlepšovat přístup k zaměstnancům s problémy v oblasti duševního zdraví, což je také aspekt, který preventivní programy pomáhají zlepšovat.
Prosazovat takovéto preventivní programy se přitom vyplatí – podle studií nákladové efektivity se jeden dolar investovaný v této oblasti čtyřikrát až pětkrát vrátí. Duševní zdraví pak pomáhají
podporovat také e-mental health nástroje. V Česku NÚDZ během covidu spustil screeningový web opatruj.se, kde se už oscreenovalo přes 50 tisíc lidí. Web zároveň navštívilo přes 120 tisíc
uživatelů a většina z nich se na něj pravidelně vrací.
U závažných duševních chorob, jako jsou psychózy a bipolární afektivní poruchy, je prevalence nižší než u depresí a úzkostí – vyskytují se u 1,5 až tří procent populace. Zároveň ale tyto nemoci
souvisejí s vyšší disabilitou a společenskými náklady, které se v ČR v roce 2010 pohybovaly jen u psychóz kolem 1,3 miliardy euro.
„Je tu také vysoká treatment gap a dlouhá doba neléčených onemocnění. Ti lidé čekají roky. Často si myslí, že to, co prožívají, je normální. A nemyslí si to jen oni sami, ale často i jejich inteligentní
a vzdělaní rodiče. Další problém spjatý se závažnými duševními onemocněními je vysoká institucionalizace jak v ČR, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy. Za minulého režimu byla
diagnóza schizofrenie odsudkem k celoživotnímu pobytu v psychiatrických nemocnicích, což samozřejmě navíc zvyšuje náklady na péči,“ popisuje Petr Winkler.
Prevence v této oblasti spočívá hlavně v zabránění rozvoje závažného průběhu a také relapsu. K tomu slouží programy včasných detekcí a intervencí, které jsou nejen efektivní, ale také v porovnání
s cenou následné léčby cost-efektivní.
„Pokud by programy včasné detekce fungovaly v ČR, klesly by náklady na jednoho pacienta o 25 procent, pokud bychom měli programy včasné intervence, klesly by náklady o 33 procent, a
kdybychom měli obojí, klesly by náklady o 40 procent. V reakci na to týmy včasných intervencí pro závažná duševní onemocnění pilotujeme v rámci reformy psychiatrické péče ve třech regionech
ČR,“ uvádí Winkler.
Další kapitolou, na kterou bychom se měli v rámci prevence zaměřit, je Alzheimerova choroba a podobná onemocnění. Demence se přitom celosvětově vyskytují u pěti až osmi procent lidí nad 60
let, což je dnes zhruba 50 milionů lidí; v roce 2030 by to mělo být 82 milionů a v roce 2050 150 milionů. Zhruba devět procent případů přitom vzniká už před 65. rokem věku. Náklady se
celosvětově odhadují na 800 miliard dolarů, v ČR to bylo v roce 2010 0,9 miliardy euro.
Prevence spočívá ve snižování rizikových faktorů, jako je nízká fyzická aktivita, alkohol, obezita, kouření, nezdravá strava, vysoký krevní tlak a cholesterol, duševní inaktivita, chudoba, deprese či
sociální izolace.
Sekundární prevencí pak je včasný záchyt. „Modelingovou studií jsme odhadli, že celoživotní náklady na péči o člověka s demencí by se v ČR snížily o 27 tisíc euro u žen a o 23,5 tisíc euro u
mužů, pokud by u nás fungovaly včasné intervence,“ podotýká Winkler.
Jak je i z výše uvedených dat patrné, máme v oblasti duševního zdraví leccos propočítáno a podloženo českými daty. Dobrou zprávou přitom je, že plátci i další autority se skutečně o tato data
zajímají. „Takové úrovně, jako to vidíme ve Velké Británii, Kanadě či Holandsku, kde existují instituty systematicky vyhodnocující nákladovou efektivitu intervencí a kde se dbá na to, aby za
investované prostředky, a to nejen finanční, ale zejména lidské, přinášely co největší benefit, tak na té úrovni ale zatím ještě nejsme. Považuji to za jeden z nejdůležitějších kroků, které by měly v
oblasti veřejného zdraví být učiněny,“ podtrhává Petr Winkler.
Souhrnem je jisté, že v oblasti prevence duševních chorob máme značné mezery. „Dostupnost preventivních programů se zlepšuje, ale prostor pro zlepšování je značný,“ uzavírá Winkler.
Mezinárodní panel Stálé konference českého zdravotnictví se uskutečnil za laskavé podpory generálního partnera konference Všeobecné zdravotní pojišťovny, spolupořádajícího partnera
Institutu pro střední Evropu a partnerů společností Sprinx Pharma a Satum Czech.
Dalším tématům panelu se budeme věnovat v dalších vydáních Ekonomického deníku.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

44. Mobilní aplikace zpříjemňují život, nyní se ho snaží i prodlužovat
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Na celkovou preventivní prohlídku u praktického lékaře má každý dospělý Čech nárok jednou za dva roky. Znamená to objednat se, strávit čas v čekárně a ordinaci, dojít na odběr krve a za pár
dní se informovat o výsledcích. Racionálně vzato nejde o nic náročného, na co bychom si nenašli čas, pokud bychom se o hodinu dříve zvedli od sociálních sítí nebo zkrátili pár porad. Pro
moderního člověka, zaměstnaného dlouhým seznamem pracovních úkolů a zábavných lákadel, se přesto jedná o poměrně důkladnou prověrku vůle a ochoty neodložit své zdraví „až na potom“.

Hrdina svého zdraví
Nové řešení, jak v každém z nás probudit kus zodpovědného pacienta, právě dokončuje nezisková organizace Loono. Ta vyvíjí mobilní aplikaci s názvem Včas, která bude uživatelům připomínat
prevenci moderní atraktivní formou.
„Celý příběh jsme postavili na hrdinství. Každý, kdo si aplikaci stáhne a bude ji aktivně využívat, se postupně stává hrdinou svého zdraví a může na sebe být hrdý,“ vysvětluje Blanka Sigmundová,
ředitelka Loono a vedoucí projektu.
Hravá platforma bude prostřednictvím virtuálních odměn „pro hrdiny“ a zábavně podaných statistik uživateli připomínat, kdy je čas objednat se na prevenci k praktickému lékaři, zubaři,
gynekologovi i dalším specialistům. „Netradičním pojetím chceme téma prevence trochu odlehčit a upozornit na životně důležitá fakta i toho, kdo je v běžné mediální komunikaci zatím vytěsňuje,“
přibližuje záměr Sigmundová.
Právě Loono, které letos oslavilo sedm let existence, vytvořilo v oblasti prevence rakoviny a dalších civilizačních chorob již několik úspěšných projektů. I s aplikací Včas má velké plány.
Ke spolupráci proto jeho lidé přizvali vývojáře z největší české komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital. „V prevenci zdraví a hlavně v přebírání odpovědnosti za pohodu svého těla i ducha
vidíme velký smysl, a proto máme radost, že můžeme přiložit ruku k dílu při vývoji aplikace. Těší nás, že toto téma zvedá Loono, protože má v této oblasti komplexní zkušenosti a díky jejich
odhodlání a elánu věříme, že bude mít kýžený dopad na českou populaci,“ říká Romana Pokorná, projektová koordinátorka Česko.Digital.

Když čísla nejsou sexy
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Data Státního zdravotnického ústavu vykazují v tématu prevence zajímavé trendy. Téměř 60 procent Čechů podle nich například vykazuje nízkou zdravotní gramotnost. To znamená, že mají
slabou schopnost získat informace o medicínských tématech a porozumět jim nebo malou připravenost vyhodnotit data o svém zdraví a udělat si na ně vlastní názor.
S tím souvisí další údaj: zdravotní gramotnost se citelně odvíjí od sociálního postavení, věku, ekonomických podmínek nebo podle konkrétního kraje, ve kterém člověk žije.
I z těchto čísel vývojáři v Loono a Česko.Digital vycházejí. „Vezměme si například jednoduše pojatou informaci, že pravidelným chozením k doktorovi si můžete prodloužit život a mít ho kvalitnější.
Dokonce zdarma. Co všechno byste chtěli zažít a stihnout v prodlouženém čase, který získáte navíc? Věříme, že když informace nabídneme srozumitelně a vložíme je lidem přímo na mobilní
obrazovku, mohou přimět k akci i ty, kteří jinak zůstávají neteční. Nebo alespoň jejich část,“ dodává Blanka Sigmundová.
K podobné interpretaci vybízí i řada dalších statistických čísel, na kterých bude komunikace v aplikaci stavět. Například podle Eurostatu byla čtvrtina úmrtí v Česku v letech 2007 až 2017
předčasná. Zjednodušeně řečeno to znamená, že jim často šlo předejít včasnou návštěvou lékaře. Dozví‑li se uživatel, že zhruba každý čtvrtý člověk, který zemřel, zemřít nemusel, přiměje ho
pípnutí mobilu zavolat praktikovi a objednat se na triviální návštěvu? Předchozí preventivní projekty Loono ukazují, že ano.
První uživatelé si budou moci začít preventivní prohlídky pomocí Loono Včas začít plánovat příští rok, kdy bude aplikace ke stažení v AppStoru i Google Play.

Citlivá data
Z trochu jiného konce pojímají prevenci aplikace, které pracují přímo s konkrétními zdravotními údaji uživatele. Patří k nim například volně dostupná česká platforma NextLife, kterou si zatím
v Česku stáhlo 10 tisíc unikátních uživatelů. Ta pacientům říká, jaké dispozice mají pro nejčastější onemocnění. Aplikace vychází z dat, která lidé sami systému poskytnou. Zároveň jim radí, jaké
kroky by v zájmu svého zdraví měli udělat.
Podle Eurostatu byla čtvrtina úmrtí v Česku v letech 2007 až 2017 předčasná. Často jim šlo předejít včasnou návštěvou lékaře.
V praxi se jedná o „parťáka“ v mobilu, který vás například na základě posledních výsledků krevních testů varuje před cukrovkou, doporučí vám objednání ke specialistovi nebo vám umožní
pokládat svému lékaři další doplňující dotazy on‑line.
Do aplikace vkládá citlivá data o sobě a někdy i o své rodině jak sám pacient, tak jeho lékař či laboratoř. Pokud to uživatel povolí, může informace vkládat i číst také zaměstnavatel. Proto je
platforma extrémně citlivá na bezpečnost dat a vyžaduje od uživatele patřičnou obezřetnost v nakládání s nimi.
„Zdravotnické informace o pacientovi jsou majetkem pacienta, nemůže se proto stát, že jakékoliv zdravotnické zařízení stáhne kompletní dokumentaci pacienta bez jeho souhlasu,“ vysvětluje Petr
Samek ze společnosti Integrated Medical Solution, která projekt vyvinula. „V aplikaci NextLife si sám pacient určuje, kdo ze zapojených lékařů má k jeho datům přístup,“ dodává.
I NextLife má za hlavní cíl podpořit své uživatele v prevenci. „Možnosti českého zdravotnického systému jsou poměrně velkorysé. Ne každý je naplno využívá, což je škoda. Naše aplikace dokáže
prodloužit život těm, kterým je bližší obrazovka mobilu než informační brožura v čekárně,“ uzavírá Samek.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

seznam | nahoru

45. 1.D Kulatý stůl na téma screeningu ženských onemocnění
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

26.07.2021 (13:46:09)

TV

Zdravotní gramotnost

ČTK PROTEXT - Plus (automat)

ČTK PROTEXT

Zpravodajství
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mluvili o některých těch oblastech , a spíš tedy o kapacitách , nejhorší na ní , myslím , že to bylo srozumitelné , ale myslím , že prostě už to potom řekl , takže pořád dobře , děkuji , paní Mgr.
pokud nás ještě hlásil o slovo , já bych chtěla podpořit tu myšlenku to
adresného zvaní , protože je to už vyzkoušeno v ČR , některá screeningová centra , to dělají a ženy to velmi kvitují , když dostanou po dvou letech tu zprávu , že je čas na vyšetření břicha ,
často mají pocit , že je to nedávno , co byl
na vyšetření a zkušenosti screeningových centrech jsou , že funguje to funguje , ženy tom vítají a ta účast se potom zvyšuje věk , děkuji , slyšeli jsme tedy strategii zdravotních pojišťoven ,
tedy bych se ráda
zeptala , jaká je strategie ministerstva ohledně screeningu a prevence v Paskově novém objeví , paní doktorka Šteflová , já děkuji za dotaz a pochopitelně s kolegy jsme v kontaktu , takže
ty strategie a
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koncepce probíráme máme obdobné a pracujeme na tom , aby opravdu se nejen v oblasti screeningu karcinomu prsu , ale i ve všech dalších oblastech vlastně dostalo , a zase se ten
systém vlastně najel na tu dobu , která třeba byla
i předkovi , dem , a naopak ještě tedy dotvářet a vylepšovat , já bych chtěla říct , že tady je několik takových základních věcí , které k tomu by měly přispět za prvé to , že vůbec Ministerstvo
zdravotnictví má , řekla bych i po dlouhé době vlastně schválený koncepční dokument ,
který se jmenuje jako zdravý , dvacet třicet , tedy takovou dlouhodobější strategii , do toho výhledu , podle současného už desetiletí a kde vlastně to , že se podařilo prosadit implementační
plán nebo jedna z těch specifických cílů , kterých je dohromady pouze
šest , takže to opravdu , opravdu trefné a není to nějaká jen jakoby součást nějakého komplexního jako ples mých priorit je opravdu prevence nemocí , podpora a ochrana zdraví a
zvyšování zdravotní gramotnosti dokonce uvedou i
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název tady tohoto cíle ještě předkovi den , protože jsme pak museli díky kovy byly trošku po upravovat bylo opravdu to zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za
vlastní zdraví a rozvoji aktivit primární a sekundární
prevence nemocí , tady tento dokument právě pracuje se všemi těmi jaký bych řekla , že úpravami toho současného stavu , tak aby ta čísla , o kterých jsme si tady povídali , aby se nějakým
způsobem změnila , ale abychom do toho vtáhli opravdu také i ty účastníky , a
to je právě i třeba samotné pacienty a zvyšovali nejen to jejich odpovědnost , ale také přispívali některými aktivitami , k tomu , aby se tak dělo , jedním z těch témat je určitě také zdravotní
gramotnost a vlastně to , jak lidé právě umějí pracovat
s tou informací , jak na ně reagují , jaký , jaký vyhledávají ten zdroj vyvíjejí , jak je validní ten zdroj také a aktuální i z toho vědeckého pohledu , a také jak jsou vlastně tu informaci umějí sami
sobě jí porozumět ,
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a když , tak také vlastně uplatnit nějaké aktivitě , ať už třeba právě jít na vyšetření změnit nějaký životní styl apod. my tady na tom hodně pracujeme , dokonce jsme udělali studii , ve
spolupráci se všemi zdravotními pojišťovnami a díky panu Ing.
Švehlíkovi se nám opravdu podařilo , i v té klidové době získat informace a je docela zajímavé , jeden z těch výsledků , této studie také praví o tom , že dvě třetiny našich
vlastně před sebou dvě tři čtvrtiny pardon občanů podporuje koncert slevy na pojistném , při odpovědném přístupu k vlastnímu zdraví , to je přece opravdu bych řekla , přerod myšlení naší
společnosti a že už nastal čas , že opravdu ty , kteří se o sebe
jaksi starají a nějak to zdraví a prevenci podporují že by měli zkrátka také na tom být lépe , pět , ty různé diskusní stoly , které jsme k tomu vedly s odborníky s plátci vlastně , a také

POČET AKTUALIZACÍ: 13
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46. 2.D Kulatý stůl na téma screeningu ženských onemocnění
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

26.07.2021 (14:22:34)

TV

Zdravotní gramotnost

ČTK PROTEXT - Plus (automat)

ČTK PROTEXT

Zpravodajství

13:46
00

ženy ovlivnit můžeme ovlivnit to , jak ta , jak ten příběh té ženy bude vypadat , tak ,

15

že i když bude mít výsledky , dobré , to znamená , že negativní nález nemá rakovinu , tak může se opakovaně vracet k tomu správnému poskytovateli na si atd. ale v případě , že ty
výsledky jsou pozitivní , to znamená , je to pro ně špatné , je
třeba ji poskytnout péči pod jednou střechou , samozřejmě po kom jdou , není možné se přesouvat mezi několika zdravotnickými za zařízením , takže skutečně je třeba , aby ta péče
byla k dispozici uceleně , stojí to
určité investice , to víme , ale víme , jaké jsou klinické výsledky , víme , jaké jsou finanční výsledky , víme , jaký je , jaké je tedy pokles , pokud jde o problémy s bezpečnostní atd. a v
případě , že budeme

30

45

13:47

15

mít všechno , roztříštěné jeden odborník tam druhá technologie k dispozici i jinde , tak to bude špatné , potřebujeme , aby všechno bylo skutečně k dispozici pod jednou střechou , tak
aby ta péče byla personalizovaná , paní magistro , Pokorná , co jsou podle
vás nejčastější důvody , které slýcháte od žen , proč nechodí na screening ten nejčastější důvod je jasný , bojím se , co se dozvím , jestli to bude ve všech oblastech který

30

se týká vyšetřením by hrozí , že se zvýší , rakovina a je to vlastně žena , je to edukaci o tom začít učit už děti už

45

teenageři a zdravotní gramotnost a ten editovat zdravém životním stylu , aby se to naučili , aby ty preventivní vyšetření , a nejen mamograf nebo jsem
preventivní vyšetření jim přišli úplně běžně ,

00

vyšetření prsu , ale všechny

13:48
00

jako kdysi nám čistí zuby , tak to mi přijde jako to důležitý , ano , protože tady je to trošku dluh že to , ne , učíme

15

určitě vlastním příkladem , to je jedna věc a pak si myslím , že by to mělo být součástí vzdělávání ve školách možná místo některých věcí , který mi nejsou tak důležitý , toto je hodně
důležitý , protože oni pak zase ty
děti mohou ovlivnit své rodiče , prarodiče tu svou rodinu , protože se budou nemá zajímat , jestli maminka chodí na prevenci , tatínek sice chodí na prevenci nebo babička s dědou ,
tak toto je asi ten můj
základní vzkaz a kolidovat , oba to ukázala , že je potřeba o tom mluvit a informovat o tom , že zanedbávat prevenci se nevyplácí , že včasný záchyt nádoru zachraňují život , netýká
se to
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už od malička a v zimě často a je to nejlepší ,
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jen karcinom prsu , takže jedna z věcí , kterou teď chystáme jako pacientské organizace je vlastně kampaň o tom , nezanedbávejte prevenci rakoviny kovy , když teď to úplně není ,
aktuální , ale
chceme na tom více mluvit , že je důležité na prevenci chodit , a neodkládat i , a jak tady říkal pan prof. Daneš screeningu a centra fungovala po republice , myslím si , úplně minimální
,
výsledky , takže nebyl problém na to vyšetření ale ukázalo se i na obtíž , a tím i nám to celkem hlásili , ukázala se bariérovost , tady toho našeho zdravotního systému v
tom , že často by rádi šli na vyšetření , ale dostali před papírové žádance a to je další věc , o které bychom rádi mluvili o elektronizaci zdravotnictví , o tom , co ukázal kotvit , co
vlastně tady ,

POČET AKTUALIZACÍ: 11
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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48. Ministr Vojtěch navštívil pražskou hygienu
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Autor
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Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Vážení návštěvníci našich webových stránek,
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje veřejnost, že včera, tj. 6. 2. 2018 navštívil pražskou hygienickou stanici ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam
Vojtěch. Pan ministr jednal zhruba dvě hodiny s ředitelem HSHMP Janem Jarolímkem a probírali společně aktuální témata v oblasti hygienické služby i řadu dalších témat. " Jsem velmi rád, že
nás pan ministr navštívil, jelikož to byla první návštěva ministra na pražské hygieně a ukazuje se tak zájem současného vedení ministerstva o naší problematiku a o činnost orgánů ochrany
veřejného zdraví jako celku," říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že témat k diskuzi bylo opravdu mnoho.
Ředitel HSHMP pana ministra informoval také o aktuální epidemiologické situaci na území hlavního města Prahy, stejně tak se diskuze stočila také na otázky personálního vybavení i
ekonomického zajištění naší činnosti. Otevřeno bylo také téma možného lepšího finančního ohodnocení lékařů v hygienické službě, zvýšení efektivnosti v naší činnosti či konkrétní zkušenosti s
implementací služebního zákona do praxe a také otázky naší faktické činnosti, což je především výkon státního zdravotního dozoru na území hlavního města Prahy, ale i oblast prevence a podpory
zdraví. "Zde jsem velmi rád, že byla maximální shoda v tom, že otázka podpory zdraví, implementace Národní strategie Zdraví 2020 a obecně snaha o zvyšování zdravotní gramotnosti je
náš společný cíl," dovává Jarolímek.
"Pro mě osobně je otázka prevence, osvěty a zdravotní gramotnosti velmi důležitá, což je zmíněno i v programovém prohlášení. Mám pocit, že na ministerstvu to dosud nebylo velké téma,
takže bych to chtěl více zdůraznit i z hlediska naplňování cílů strategie Zdraví 2020," dodal ministr Vojtěch.
Foto: ředitel HSHMP Jan Jarolímek a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
V Praze 7. 2. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

seznam | nahoru

49. Pražská hygiena se spolupodílí na projektu Evropský průzkum zdravotního
stavu populace (EHES) realizací zdravotního vyšetření vybraných obyvatel
Prahy
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)
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Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, v současné době realizuje zdravotní
vyšetření vybraných obyvatel Prahy, kteří jsou zapojeni do projektu nazvaného Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) - European Health Examination Survey
(EHES). Podobná vyšetření aktuálně probíhají také v dalších krajích České republiky. Na celostátní úrovni je garantem projektu Státní zdravotní ústav (http://www.szu.cz/ehes ),
pracoviště Ústředního monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. Účastníci projektu jsou generováni Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který s nimi nejprve realizuje
dotazníkové výběrové šetření o zdraví EHIS 2019 (European Health Interview Survey). Teprve poté respondenti přecházejí do fáze projektu EHES. Hlavním koordinátorem
šetření EHIS je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS), který poskytuje více informací o šetření https://ehis.uzis.cz/. Projekt EHS je zároveň
realizován za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním
stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku projekt běží od roku 2011, kdy nejprve proběhla pilotní etapa v letech 2010–2011. V roce 2014 následovala 2. etapa již v podobě
celorepublikového šetření. V letech 2019 - 2020 probíhá 3. etapa studie.
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Co se vyšetřuje?
●
●
●
●
Z vzorků žilní krve se vyšetřuje:
Vyšetření EHES se týká pouze respondentů ve věku 25-64 let. Respondent se k vyšetření musí dostavit na vyšetřovací místo, které si zvolí dle vlastních možností podle místa bydliště, školy,
pracoviště apod. HSHMP domluvila na území hlavního města Prahy celkem pět vyšetřovacích míst. Na konci vyšetření je vždy prováděná zdravotní konzultace spojená s předáním výsledků
měření. Výsledky z odběru krve dostávají respondenti do několika dnů e‐mailem nebo telefonicky s příslušným komentářem.
Cílem projektu EHES je zvýšit zájem a odpovědnost obyvatel ČR za své zdraví a nabídnout možnost preventivního vyšetření, které může včas odhalit rizika onemocnění a celkově tak přispět ke
zvýšení zdravotní gramotnosti a prevence.
FOTO: ilustrační obrázek
Možnosti využití dat EHIS & EHES
V Praze 17. 1. 2020
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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50. Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018 vyzvala k hledání
praktických řešení v prevenci rizik spojených s pitím alkoholu a kouřením
Datum
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Téma

Zdroj

Autor
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19.11.2021 (10:35:05)
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Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

V pražském Lichtenštejnském paláci se 6. listopadu uskutečnila Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018. Odborníci na ní představili trendy v užívání alkoholu a
tabáku, zhodnotili zdravotní, sociální a ekonomické dopady či zaváděná opatření a okomentovali zasazení problematiky v protidrogové strategii. Zabývali se také vlivem
umírněného pití na zdraví, vlivem nekuřáckého zákona na užívání tabáku či průběhem metanolové otravy. Součástí konference bylo také setkání s novináři, kterého se
zúčastnil i zástupce Hygienické stanice hlavního města Praha (dále jen "HSHMP").
https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/
https://www.drogy-info.cz/
6. 11. vzala současně Rada hlavního města Prahy na vědomí důležitý dokument nazvaný "Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze za rok 2017".
Sama HSHMP zveřejnila 31. 10. 2018 dokument nazvaný Výroční zpráva - „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2017“. HSHMP se protidrogové
problematice věnuje v rámci své preventivně - osvětové činnosti, kdy v praxi realizuje některé konkrétní preventivní programy.

HSHMP zveřejňuje TISKOVOU ZPRÁVU z Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018
Trendy v užívání alkoholu a tabáku, zdravotní, sociální a ekonomické dopady a zaváděná opatření okomentovali odborníci z řad služeb a státní správy. Konference vyzývá k
hledání praktických řešení v prevenci rizik spojených s pitím alkoholu a kouřením. Zároveň počítá s implementací doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) do
připravované Národní strategie protidrogové politiky 2019-2027.
„Veřejnost stále vnímá alkohol i tabák jako běžnou součást života a je k pití a kouření velmi tolerantní. Jedním z účelů preventivních aktivit je změna vzorců chování ve vztahu k alkoholu a
zvýšení informovanosti dospělé populace o všech důsledcích plynoucích z pití a kouření,“ přibližuje smysl konání konference Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou
politiku.
„Užívání tabáku a alkoholu patří k rozšířeným společenským „neřestem“, které významně škodí zdraví našich občanů. Alarmující je zejména konzumace alkoholu u nezletilých, ve které je Česká
republika nad mezinárodním průměrem,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že konkrétně u alkoholu vnímá velký prostor pro regulaci: „Příkladem je všudypřítomná reklama na
alkohol a jeho propagace, která má nemalý podíl na vysoké míře jeho konzumace a tolerance v české společnosti. Marketing alkoholických nápojů je tedy určitě jednou z našich budoucích
„regulačních“ výzev. Mezinárodní autority, jako je WHO a OECD, nám také doporučují zaměřit se na cenová a daňová opatření.“
FOTO č. 1: v rámci konference proběhlo také setkání s novináři, kde vystopili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (druhý zleva), národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová
(první zleva) a vedoucí Kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR
Dr. Srđan Matić (první zprava)
Zdroj: HSHMP

Češi a alkohol
Aktuální data z drogové výroční zprávy v roce 2017ukazují, že se 900 tisíc dospělých osob nachází ve vysokém riziku vzniku problémů spojených s alkoholem . Denních konzumentů
alkoholu je přibližně 600 tisíc, z toho 100 tisíc konzumuje nadměrné dávky alkoholu denně. Přičemž denní konzumace alkoholu zůstává dlouhodobě mezi muži na výrazně vyšší úrovni.

Alkohol je tradiční návyková látka, kterou považujeme za běžnou součást našich jídelníčků a společenské zábavy. V ČR jednoznačně vede pivo, které u nás pije 87 % mužů a 59 % žen .
Muži průměrně za týden vypijí 9 sklenic piva (o objemu 0,5 l), ženy průměrně 2 sklenice. Co se týče frekvence pití piva, muži nejčastěji konzumovali pivo 3–4krát v týdnu, ženy 1–2krát.
Negativní důsledky užívání alkoholu se projevují nejen v oblasti zdraví, ale i v oblasti sociální a dalších, jako je např. kriminalita . „V oblasti zdraví se v první řadě jedná o duševní poruchy a
poruchy chování způsobené jeho užíváním. Alkohol ovšem přispívá i k vyšší úmrtnosti, a to jak v souvislosti s vyšší úrazovosti, tak i vzniku dalších onemocnění, mezi které patří například
nádorová onemocnění, onemocnění trávicí trubice a jiná. Rozhodně nelze opomenout negativní důsledky způsobené užíváním alkoholu v těhotenství, kdy může dojít až k nevratnému poškození
plodu,“ uvádí národní koordinátorka Jarmila Vedralová.
Pod vlivem alkoholu se v roce 2017 stalo 4251 nehod (4,1 % z celkového počtu), při kterých bylo 48 osob usmrceno (9,6 % všech usmrcených).

Podle údajů policie bylo 13,5 tisíc
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trestných činů v roce 2017 spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 82 % pod vlivem alkoholu a 18 % pod vlivem nealkoholových drog. V roce 2017 bylo v obecném registru
mortality hlášeno 370 smrtelných předávkování alkoholem (415 v r. 2016).

„Pokud se zaměříme na počty osob v kontaktu s odbornými službami, lze konstatovat, že přibližně 70 % uživatelů nelegálních drog již v kontaktu s odbornými službami je, a to jak zdravotními,
tak sociálními, zatímco podíl problémových uživatelů alkoholu, denních kuřáků nebo problémových hráčů je v kontaktu s uvedenými službami v řádu jednotek procent,“ dodává Vedralová.
FOTO č. 2: ilustrační obrázek
Zdroj: pixabay.com
V Česku se spotřeba čistého alkoholu zvýšila na 14,4 litrů na osobu za rok
Představitel WHO a vedoucí Kanceláře WHO v ČR Dr. Srđan Matić uvádí, že i přes významné snížení má Evropský region WHO stále největší spotřebu alkoholu mezi dospělými ve světě: „V
roce 2016 byla evropská průměrná spotřeba alkoholu 9,8 litrů čistého alkoholu u dospělých starších 15 let, což je pokles o cca 2 litry za posledních 10 let (11,9 l v roce 2007). V důsledku toho
je mortalita vyplývající z konzumace alkoholu v regionu stále nejvyšší - 10,1% všech úmrtí bylo připisováno alkoholu.“
„V České republice se aktuálně spotřeba alkoholu mírně zvýšila na 14,4 litrů čistého alkoholu na osobu a rok a je výrazně nad průměrem v evropském regionu WHO, což má výrazný negativní
dopad na zdraví a blahobyt. Například 53% všech dopravních úrazů souvisí s řízením pod vlivem alkoholu.“
Podle Dr. Srđana Matiće existuje mnoho prostoru pro zlepšení politik souvisejících s alkoholem, jako je tvorba cen, zdanění, snížení dostupnosti, reklama a další osvědčená řešení pro snížení
škod způsobených alkoholem.

Češi a tabák

Podle dat z drogové výroční zprávy v roce 2017 je u nás celkem 25 % současných kuřáků ve věku 15 a více let, 18 % kouří denně a dalších 7 % kouří příležitostně. Při přepočtu na celou populaci
je tedy v ČR více než 2 miliony denních kuřáků ve věku 15 a více let. Trendy v posledních šesti letech naznačují postupný pokles výskytu kouření v dospělé populaci, a to u mužů i žen. Z
užívání návykových látek v populaci jde však stále o nejrozšířenější závislost u nás.
„Kouření tabáku se naprosto liší od všech ostatních závislostí jednak svým širokým klinickým dopadem - způsobuje nemoci ve všech klinických oborech medicíny - a jednak počtem závislých. V
ČR je kolem 2 milionů kuřáků. Na nemoci způsobené kouřením tabáku zemře u nás ročně kolem 16 tisíc lidí, kteří ztrácejí v průměru 15 let života, tedy zhruba každý šestý. Pro srovnání, alkohol
je příčinou zhruba 6 tisíc úmrtí ročně a ilegální drogy 200-300,“ říká prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.
FOTO č. 3: ilustrační obrázek
Zdroj: pixabay.com

Z dat vyplývá, že v ČR umírá na nemoci způsobené kouřením každoročně 16 tisíc lidí, přičemž ve světě jde o 6 milionů lidí ročně. Z toho přes 5 milionů úmrtí jsou úmrtí kuřáků. Asi 600 tisíc
úmrtí ročně je způsobeno nekuřákům, kteří dýchali zplodiny kouření jiných. Tabákový kouř obsahuje více než 4000 chemických sloučenin. U více než 250 sloučenin obsažených v tabákovém kouři
byla prokázána škodlivost. Víc než 50 z nich prokazatelně způsobuje rakovinu.
Implementace doporučení do Národní strategie protidrogové politiky 2019-2027
V České republice je časová a místní dostupnost alkoholických nápojů a tabákových výrobků vysoká a pro dospělé osoby v zásadě neomezená. Přetrvává vysoká dostupnost alkoholu a tabáku
rovněž pro nezletilé. Cenová dostupnost alkoholických nápojů a tabákových výrobků neklesá.
„Vzhledem k tomu, jak vysoká je tolerance k alkoholu u nás, tak je velmi obtížné prosazovat legislativní změny snižující dostupnost alkoholických nápojů. Stejně tak jsou lidé v České republice
každodenně vystavování reklamám na alkohol, které jsou omezeny jen v minimální míře a přispívají ke společenské normalizaci pití. U mladých lidí reklamy často vyvolávají pocity relaxace a
zábavy, takže mají konzumaci alkoholu už od raného věku spojenou s pobavením bez zábran,“ zdůrazňuje národní koordinátorka pro protidrogovou politiku Jarmila Vedralová.
Na základě doporučení WHO plánuje národní koordinátorka pro protidrogovou politiku v národní strategii, která by měla být schválena vládou od roku 2019 na dalších 9 let, implementovat
doporučení WHO, která se týkají například omezení reklamy:
Dále posílení omezení dostupnosti alkoholu a tabáku:

Dále je prokázáno, že daňová a cenová politika týkající se alkoholu a tabáku snižuje spotřebu alkoholu a s ním spojené škody a zejména také oddaluje první zkušenost s alkoholem.

„Samozřejmě, že výrazně omezená dostupnost alkoholu a tabáku může mít vliv na rozvoj paralelního nelegálního trhu, toho se chceme vyvarovat. Neomezená dostupnost naopak vede k
vysoké toleranci a negativním zdravotním, sociálním a ekonomickým dopadům, je třeba postupovat vyváženě a zároveň posílit zdravotní gramotnost obyvatel v této oblasti,“ uzavírá národní
koordinátorka Jarmila Vedralová.

Hlavním cílem připravované strategie je snižování škod vyplývajících z existence návykových látek vč. alkoholu a tabáku a závislostního chování ve společnosti a eliminace negativních
dopadů, tj. včetně dopadů na zdraví, sociální oblast, veřejný pořádek a veřejné rozpočty.
Zdroje:
Co se na poli protidrogové politiky v roce 2017 dělo v Praze? Odpovídá výroční zpráva
Shodou okolností ve stejný den, kdy v Praze probíhala Národní konference Alkohol a tabák v ČR v roce 2018, tak Rada hlavního města Prahy vzala na vědomí důležitý dokument nazvaný "Výroční
zpráva o realizaci protidrogové politiky v hlavním městě Praze za rok 2017", který čerpá také z dat HSHMP.
Dokument je určen pro odbornou i laickou veřejnost. Je zdrojem základních informací o koordinaci a institucionálním zajištění protidrogové politiky a politiky v oblasti hazardního hraní v kraji,
koncepčních opatřeních, spolupráci s obcemi, finančním zajištění a finančních deficitech protidrogové politiky. Dále zpráva hovoří o charakteristice drogové scény a situaci v oblasti hazardního
hraní, síti služeb pro uživatele drog a problémové/patologické hráče a aktivitách realizovaných v kraji v oblasti protidrogové politiky (např. vzdělávání, analýzy, rozvojové projekty apod.).
► Dokument je možné si stáhnout ZDE.
Jakými zdravotními následky trpěli v roce 2017 v Praze léčení uživatelé drog? Odpovídá výroční zpráva HSHMP
► se zprávou je možné se seznámit prostřednictvím následujího linku: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/vyrocni-zprava--zdravotni-nasledky-lecenych-uzivatelu-drog-v-hl--m--praze-v-roce-2017-3905_3905_473_1.html
Preventivní programy HSHMP
Sama HSHMP se protidrogové problematice věnuje v rámci své preventivně - osvětové činnosti, kdy v praxi realizuje některé konkrétní preventivní programy.
Jedním z nich je například program „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM!“ určený v převážné míře dětem a studentům. Zájemci si mohou prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví –
model zdravé plíce, model s emfyzémem nebo s rakovinou plic. Mezi další zajímavé pomůcky pražských hygieniků patří model dehtu a hlenu, složek cigaretového kouře, které se usazují v plicích a
následně jsou z nich vykašlávány. Kuřáci mají možnost absolvovat měření CO ve vydechovaném vzduchu a otestovat tak svou závislost nejen přístrojem, ale také pomocí Fägerströmova testu,
který určuje míru závislosti na nikotinu pomocí jednoduchých otázek. Všem kuřákům je rovněž doporučena návštěva odborného Centra pro odvykání kouření a předány kontakty.
Nový prvek představují v rámci preventivně - osvětových programů HSHMP tzv. alkobrýle. Jedná se o speciální brýle, které simulují účinky alkoholu na člověka. Při nasazení těchto brýlí dochází
ke zhoršení zrakového vnímání a prostorové orientace. U některých osob dochází ke snížení pozornosti, zpoždění reakcí, zmatenosti, vizuálnímu zkreslení, změně hloubky vidění a vnímání
vzdálenosti, zúžení periferního vidění, špatnému úsudku nebo poruchám motorické koordinace. Tzv. „alkobrýle“ pomáhají zúčastněným uvědomit si, že alkohol opravdu ovlivňuje vnímání a chování
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člověka, a že k činnostem vyžadujících zvýšenou pozornost opravdu nepatří. Tento program je velmi vhodný například pro mladé budoucí řidiče, kdy může sehrát významnou roli v oblasti
prevence a bezpečnosti silničního provozu.
Již od roku 2010 navíc HSHMP realizuje interaktivní projekt primární prevence na území hl. m. Prahy s názvem „Hrou proti AIDS“. Jednou z možných cest přenosu viru HIV, který nemoc AIDS
způsobuje, je mimo jiné i sdílení nesterilních injekčních jehel více uživateli drog najednou. Prostřednictvím tohoto projektu se HSHMP podařilo oslovit již více než 6 000 žáků a studentů. HSHMP
každoročně organizuje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem workshop pro nové peery tohoto projektu. „Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, který je určen
pro 8. a 9. třídy základních škol a první dva ročníky škol středních. Hlavním cílem tohoto projektu je předat mladé generaci základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a ostatních pohlavně
přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím otěhotněním, a to vše netradičním způsobem – hrou. Žáci/studenti jsou tak nenásilnou formou přinuceni zapřemýšlet o vlastních postojích a chování
v možných rizikových situacích.
V Praze 8. 11. 2018
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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51. Nové Krajské centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování v
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NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Vznik Krajského regionální centra sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování. Takový je cíl Memoranda o spolupráci podepsaného v těchto dnech mezi Hygienickou
stanicí hlavního města Prahy a Asociací školních jídelen České republiky, Státním zdravotním ústavem, Městskou částí Praha – Kunratice a Základní školou Kunratice. Nové
krajské centrum bude působit právě při Základní škole Kunratice.
Smyslů vzniku tohoto regionálního centra je hned několik. Bude především sdílet a propojovat zajímavé a odborné projekty školních jídelen a pozitivně propagovat význam školního stravování.
Vedle toho bude také rozvíjet a zvyšovat zdravotní a nutriční gramotnost zaměstnanců školních jídelen. Ta bohužel není vždy na optimální a přijatelné úrovni. Úsilí bude věnováno také
systematickému zvyšování teoretických znalostí a praktických dovedností personálu školních jídelen v oblasti výživy i bezpečnosti potravin. Celkově se tím bude přispívat k naplňování programu
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 .
Centrum v Základní škole Kunratice se stane jednotným zázemím pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek praxe. Pod metodickou záštitou Asociace školních jídelen
ČR se zde budou konat pravidelná setkání zaměstnanců škol a školních jídelen, jejichž cílem bude další vzdělávání a sdílení dobré praxe. Odbornou garanci a kvalitu práce centra zajistí v rámci
metodické podpory a spolupráce také Hygienická stanice hlavního města Prahy. Očekává se, že se k podepsanému memorandu postupně připojí další městské části hlavního města Prahy a také
další pražské školy.
A jak komentují podpis memoranda zástupci jednotlivých organizací a institucí?
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy
Někdy se setkávám s tím, že hygiena rovná se represe a kontroly. Je nutné si však uvědomit, že jedním z hlavních cílů hygienické služby je mimo kontrolní činnosti právě zvyšování
zdravotní
gramotnosti a preventivní aktivity. Každoročně tak realizujeme mnoho zdravotně-výchovných aktivit zaměřených například na prevenci chronických neinfekčních chorob s cílem zlepšit zdravotní
stav Pražanů. Naším cílem je nejen poskytovat široké veřejnosti relevantní a spolehlivé informace z oblasti podpory zdraví, ale také iniciovat a podporovat zájem Pražanů o jejich vlastní zdraví
formou propagace zdravého životního stylu. Jsem proto velmi rád, že se pražská hygiena pod mým vedením do tohoto projektu zapojila, a že se nám podařilo s Asociací školních jídelen ČR
vytipovat právě Základní školu Kunratice, kde se Krajské centrum sdílení dobré praxe zrealizuje jako první na území hlavního města Prahy. A pevně doufám, že se do tohoto projektu zapojí i další
městské části a další školy a školní jídelny v Praze, protože možnost pozitivního ovlivňování zdraví dětské populace je z mého pohledu velmi důležitá a žádoucí.

Ing. Jitka Sosnovcová
ředitelka Státního zdravotního ústavu
Státní zdravotní ústav se začal školním stravováním intenzivně a systematicky zabývat již v roce 2013, kdy vznikl projekt Zdravá školní jídelna. S Asociací školních jídelen ČR spolupracujeme od
roku 2014, byli jsme u založení Krajských center sdílení dobré praxe, od počátku jsme se podíleli na definici jasného cíle i záměru krajských center. V prvním krajském centru v Plzni jsme měli
možnost pro 80 školních jídelen prezentovat principy našeho projektu Zdravá školní jídelna. A právě z řad našich certifikovaných Zdravých školních jídelen se nyní stávají Krajská centra.
Spolupráce s Asociací školních jídelen se rozvíjí i v jiných projektech. Zvyšování nutriční gramotnosti se nám daří realizovat v rámci projektu Dny mezinárodní kuchyně ve školních jídelnách. Za
účasti odborníků SZÚ se uskutečnily dny norské a thajské kuchyně ve školách. Ve spolupráci s Asociací byla upořádána dvoudenní konference "S chutí do světa výživy aneb setkání teorie s praxí",
kdy naši zaměstnanci sestavili jak teoretickou, tak praktickou část konference a účastníci měli možnost odnést si řadu informací v souvislostech, ale i nevšední zážitek. Velmi vítáme vznik nového
Krajského centra sdílení dobré praxe právě v Praze, navíc v prostorách školy podporující zdraví a zároveň již certifikované Zdravé školní jídelny. Velice se těšíme na spolupráci, která pomůže
naplnit cíle, které si projekt Krajských center stanovil.

Mgr. Michal Malát
prezident Asociace školních jídelen České republiky
Velice nás těší a opravdu si vážíme vstřícného přístupu všech partnerů projektu Krajských center sdílení dobré praxe. Naším cílem je vytvářet podobné platformy po celé České republice. Místa,
kde dostanou prostor jak odborníci v daném oboru na straně jedné, tak i zaměstnanci školních jídelen, jejichž praktická každodenní zkušenost je neméně významnou informací vhodnou ke sdílení.
Fungující propojení teorie s praxí, obohacení teorie o praktické zkušenosti, podtrhnutí celospolečenského významu systému školních jídelen, je naší hnací silou.

Ing. Lenka Alinčová
starostka Městské části Praha – Kunratice
Vznik Krajského regionální centra sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování rozhodně vítám. Vím, jak byly těžké začátky, když se naše školní jídelna přihlásila ke zdravému vaření. Měli jsme
spoustu přešlapů, strávníci i rodiče žáků nebyli spokojeni. Dokonce jsme založili stravovací komisi, kde byli zastoupeni učitelé, rodiče žáků, senioři, mateřská škola a radnice. Postupně se podařilo
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sestavit takový jídelníček, který odpovídá spotřebnímu koši, zdravé výživě a ještě navíc jídlo strávníkům chutná. Předávání zkušeností může pomoci jiným školám, které tak nemusí projít naším
těžkým obdobím.

Mgr. Ing. Vít Beran
ředitel Základní školy Kunratice
Je príma, že naše pracovnice školní jídelny vařit zdravě baví, mají skvělou paní vedoucí a nám snad i díky tomu chutná. S proměnou školní jídelny jsme začali před deseti lety. Chtěli jsme, aby si
všechny děti k obědu vzaly nápoj a pořádně se napily. Nic snazšího a místo jednoho nápoje, například čaje, paní kuchařky zavedly šest druhů nápojů: mléko, ochucené mléko, čaj, dva druhy
ovocných nápojů a vodu s citronem. Dalším krokem byl salátový bar a vaření nejprve ve výběru dvou jídel, později jídel tří. Každý den jiná polévka. Do jídelníčku se dostávalo více zeleniny a ovoce.
Logickým krokem byl vstup do projektu Zdravá školní jídelna a obhájení titulu. Když chtějí lidi, tak jde vše. V Kunraticích máme skvělý tým. Díky.
V Praze dne 28. prosince 2017
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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52. Vysoká míra stigmatizace, se kterou se potýkají…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.11.2021 (08:58:21)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Facebook - Příspěvky

Zdravotnický deník

Zdraví a zdravotnictví

Vysoká míra stigmatizace, se kterou se potýkají jak sami nemocní, tak jejich nejbližší, je stále jednou z největších bariér v úspěšné léčbě. Týká se to bohužel i dětí a dospívajících. Nárůst
zdravotní gramotnosti, jak mezi žáky a studenty, tak jejich učiteli, je jednou z cest, jak míru stigmatizace snižovat.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

53. Program pro Česko. Co vše slibuje nová vláda

seznam | nahoru

Datum

Kategorie Téma

Zdroj

03.11.2021

Tisk

Zdravotní

N media a.s. - Deník BARBORA JANÁKOVÁ JAN WIRNITZER MARKÉTA BOUBÍNOVÁ JAN Zpravodajství

gramotnost

N

(18:45:01)

Autor

Sekce

TVRDOŇ

Deník N získal klíčový výsledek dlouhého úterního jednání pěti stran o příští vládě – její program. Koalice slibuje lepší hospodaření či redukci počtu úředníků. Zcela však chybí postup proti covidu19.
Vznikající vláda se v úterý, již zhruba tři týdny od voleb, po jednacím maratonu domluvila kromě rozdělení křesel i na programu. Deník N získal jeho podobu. Budoucí koalice slibuje aktivní roli v
zahraniční politice, výdaje na investice v podobě deseti procent státního rozpočtu, skok v digitalizaci i drobnější opatření, jakým je například volba českého národního ptáka. Naopak schází zmínka
o covidu. Jednou z klíčových oblastí nové vlády má být změna hospodaření státu. Koalice Spolu i Pirátů se STAN dlouhodobě kritizovaly velké zadlužování, ke kterému docházelo za vlády Andreje
Babiše. Programový dokument tak obsahuje i část „zdravé veřejné finance“.
Z něj zcela konkrétně nevyplývá, jakým tempem chce kabinet Petra Fialy spořit. Budoucí premiér již dříve mluvil o tom, že deficit příštího rozpočtu musí klesnout pod 300 miliard korun. Opatření ale
mají brát ohled na sociálně slabší.
„Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a udržení stávajícího valorizačního mechanismu důchodů,“ popisuje
program.
Příští vláda se vrátila i ke svým deklaracím, že chce šetřit na provozních výdajích státu. Do jednoho roku chce představit plán, který se bude zabývat redukcí úřednických míst. „Zbytečné úřední
úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme,“ tvrdí dokument.
Koalice také slibuje, že zavede nové pravidlo, kdy nepůjde zvyšovat výdaje „bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci“. Stejně tak má být zavedena daňová brzda, což byl jeden z
programových slibů koalice Spolu. Daně se nad jistou míru již nebudou moci zvyšovat.
Naopak již nyní koalice slibuje některé benefity. O dva procentní body má klesnout sociální pojištění na straně zaměstnavatelů „za předpokladu konsolidovaných veřejných financí“. Zrušit se má
EET, zavedena bude valorizace slevy na poplatníka, vláda bude také usilovat o co nejrychlejší splnění maastrichtských kritérií.
DŮCHODY I RODINNÁ POLITIKA
Velkým tématem veřejné debaty byly před volbami i sociální otázky. Opoziční koalice výrazně akcentovaly potřebu důchodové reformy. Tu nyní slibuje i vznikající vláda.
„Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní garantovaná složka, jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i
finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí,“ popisuje dokument.
Dobrovolnou složkou koalice míní zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění nebo soukromé penzijní spoření.
Upraveny by měly být i některé další parametry penzí. Bonus za vychované děti mají dostávat již dnešní důchodkyně, zavedena má být možnost platit jeden procentní bod důchodového pojištění
rodičům nebo prarodičům. Navržen má být i dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo, jak zjistil Deník N, připadnout lidovcům. Je tedy pochopitelné, že důležitou částí jeho fungování bude rodinná politika. Obecně se nová koalice
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zavazuje k flexibilnímu zákoníku práce a možnosti sladit osobní a pracovní život.
„Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké. Prostřednictvím
daňových nástrojů a zjednodušeným systémem sociálních dávek nedovolíme, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí v rodině a péčí o blízké znamenaly propad životní úrovně,“ uvádí
dokument.
Vznikající kabinet se také kloní k automatické valorizaci minimální mzdy, resort práce a sociálních věcí má být v názvu doplněn i o tématiku rodiny.
AKTIVNÍ NAVENEK
Pro zahraniční politiku bude – už tradičně – prioritou ukotvení Česka v EU a NATO. Hned druhá věta této kapitoly také vyzdvihuje členství ČR ve V4: „Spolupráce ve Visegrádské skupině bude
součástí našich vazeb na všech úrovních.“
Budoucí vládní koalice bude také chtít obnovit „tradici ‚havlovské‘ zahraniční politiky včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce“. Cílem je zároveň přijetí zákona sankcionujícího hrubá
porušení lidských práv (jde o takzvaný Magnitského zákon, který už platí v EU).
Budoucí česká zahraniční politika by měla „podporovat rozšíření EU, zejména na západním Balkánu“ (toto podporovala i vláda Andreje Babiše, v EU na to ale nyní nepanuje jednotný názor).
Dalšími významnými body jsou strategické partnerství s Izraelem a rozvíjení blízkého spojenectví s USA, naopak vztahy s Ruskem a Čínou by měly projít revizí.
„Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti,“ slibuje také koalice.
Dokument se věnuje i Evropské unii, jejíž agendu by měl mít pod sebou nový ministr pro evropské záležitosti. Podle informací Deníku N tento post připadne hnutí STAN.
„Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví Rady EU a zasadíme se, aby přínosy byly pro ČR dlouhodobé,“ slibují ve svém prohlášení strany. Detaily ale neuvádějí.
Součástí materiálu je i oblast migrace. „EU musí efektivně bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je třeba urychlit návratovou politiku a bojovat s pašeráky lidí. Budeme prosazovat přístup k
migraci bez povinných kvót a prevenci nelegální migrace v místě vzniku a ve státech, kudy vedou migrační trasy,“ stojí v dokumentu.
Podobně svou strategii v posledních měsících deklaroval i Babiš či ministr vnitra Jan Hamáček. Chybí vyjádření k poslednímu legislativnímu návrhu Evropské komise, podle kterého by členské
státy nemusely povinně přijímat stanovený počet migrantů, měly by se ale (za finanční náhradu) podílet na jejich návratu domů.
Obranná politika vznikající vlády hodně kopíruje teze, které v bezpečnostních otázkách léta opakuje především ODS, jíž toto ministerstvo připadne. Budoucí vláda se hlásí k aktivnímu členství v
NATO, posilování transatlantické vazby či politické soudržnosti Aliance – jako protivníka jmenuje „zejména Rusko“.
Nechybí tradiční zmínky o podpoře obranného průmyslu, realizaci „klíčových vyzbrojovacích modernizačních projektů“ či budování odolnosti vůči hybridním hrozbám.
Zajímavými body jsou zakotvení hranice dvou procent HDP na obranu (nyní ČR vydává něco pod 1,5 %), čehož chtějí strany dosáhnout do roku 2025. Dalším z avizovaných bodů je „systematická
příprava občanů na krizové situace“.
Budoucí vláda se také hlásí k tomu, že nedemokratickým státům neumožní přístup ke klíčové infrastruktuře ČR. I to je narážka na Čínu a Rusko.
ŘEŠENÍ EXEKUCÍ
V plánu je i zavedení pozice poradce pro národní bezpečnost. Má se jednat o platformu pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky při Úřadu vlády. Příští vláda si od toho
slibuje užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivnější postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.
Koalice chce také zavádět nová pravidla pro fungování médií, aby bylo jasné, kdo je vydavatelem, kdo vlastníkem a kdo to platí. Součástí programového prohlášení je také boj proti dezinformacím,
aniž by byla narušená svoboda slova.
Kabinet chce zachovat práva legálních držitelů zbraní. Legislativně hodlá vymezit fungování soukromých bezpečnostních agentur.
Koalice v rámci programového prohlášení dodržela i slib, že zavede korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Nepočítá se zavedením manželství pro všechny, ve hře je však úprava
registrovaného partnerství.
Součástí programového prohlášení je i boj s exekucemi. Koalice chtějí vyhodnotit nedávná opatření, jako jsou chráněný účet či administrativní zátěž zaměstnavatelů. Hodlají zkrátit délku
insolvenčního řízení na tři roky.
Vrátit chtějí také působnost lustračního zákona na členy vlády. Součástí plánu je i novelizace zákona o střetu zájmů, která má zamezit kumulaci funkcí a koncentraci moci. Cílem je i schválit novelu
zákona o oznamovatelích podle směrnice EU.
GREEN DEAL I AMAZONIE
Kapitola o životním prostředí mimo jiné popisuje, jak se zlepší hospodaření s vodou či recyklace a oběhové hospodářství. Ochrana vody by měla být zakotvena v ústavě, na skládkách by mělo
končit méně odpadu. Jen výjimečně by mělo být povolené budování nových nádrží, a to pouze jako zdrojů pitné vody.
Hned na začátku se tato část věnuje Green Dealu, Evropské zelené dohodě – ta bude muset být jednou z klíčových položek v agendě českého předsednictví v Radě EU, protože právě v době
tohoto předsednictví se bude projednávat související zásadní legislativa.
Zatímco Babiš označil ve svém pondělním projevu v Glasgow Green Deal za „sebevraždu“, nová koalice se k Zelené dohodě hlásí.
„Česko bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. ČR se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové neutrality v EU do
roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit
kvalitu života a zlepšit životní prostředí,“ stojí v dokumentu.
Budoucí vláda by také chtěla podpořit rozvoj „rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu“. Dostupnost elektromobilů by měl „zajistit technologický pokrok“. V plánu jsou dva nové národní parky
Křivoklátsko a Soutok („Moravská Amazonie“, oblast nad soutokem Moravy a Dyje).
ODPOVĚDNOST ZA ZDRAVÍ
V oblasti zdravotnictví hodlá nastupující koalice zvyšovat zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví. Koalice se hlásí k integraci zdravotní a sociální péče a reformě péče o
duševní zdraví. Za zásadní krok označuje digitalizaci zdravotnictví a optimalizaci úhrad.

Z konkrétních kroků dohodnuté znění programu zmiňuje například rozšíření odpovědnosti zdravotních pojišťoven (a diskusi o cenové konkurenci mezi nimi), zavedení dobrovolného doplňkového
připojištění, rozvoj systematického měření poskytovaných zdravotnických služeb či kroky k možnosti vyhledávat volné kapacity například u praktiků, stomatologů či gynekologů.
Koalice se také hlásí k zajištění dostupnosti péče s pozorností věnovanou menším obcím a méně osídleným regionům, což je problém, který řeší s nepříliš výraznými úspěchy české vlády
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dlouhodobě. Koalice chce postupovat cestou bonifikací úhrad za péči v odlehlých regionech.
„Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek,“ uvádí koalice.
Budoucí vláda se hlásí k aktivnímu členství v NATO či politické soudržnosti Aliance – jako protivníka jmenuje „zejména Rusko“.
Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké.
Prostřednic- tvím daňových nástrojů a zjednodu- šeným systémem sociálních dávek nedovolíme, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí v rodině a péčí o blízké
znamenaly propad životní úrovně.
vládní program

PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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54. Kolik stojí nemoc
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

29.10.2021 (01:40:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Téma

Připravila Karolína Lišková

Zdraví a zdravotnictví

Jak drahá je léčba infarktu, mrtvice, rakoviny nebo transplantace srdce? Kolik stojí léčba covidu? Jaká je cena boje za záchranu lidského života? Co dělá vrásky na čele
kardiologům a co nedá spát onkologům?
Které choroby kosí Čechy? A změnilo by se něco v přístupu ke zdraví, kdybychom viděli při odchodu z nemocnice účet? Zeptali jsme se předních odborníků.
Je to naše typická vlastnost. Podle některých odborníků si Češi myslí, že za zdravotní péči zodpovídá stát a vše je zadarmo. Vlastní zodpovědnost za své zdraví je tak u řady
lidí minimální. „Většina lidí o své zdraví nijak nedbá a čekají na první nemoc. A až pak začínají pravidelně chodit k lékaři, vyžadují plnou péči a návrat zdraví v situaci, kdy už to
ve většině případů zcela není možné,“ říká prof. MUDr. MARTINA KOZIAR VAŠÁKOVÁ (57), Ph.D. , náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči a přednostka
Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice.
Při průměrné mzdě (data z II. čtvrt letí 2021) přispějeme měsíčně do zdra votního systému 5 167 korun, to je modelově za 32 let necelé dva miliony (1 984 176 korun). Z toho může
odejít například 20 % na běžné prohlídky a kontroly za předpokladu, že moc ne churavíme. Na našem účtu u zdravot ní pojišťovny zbude něco přes milion a půl. A pak může
přijít vážnější nemoc a náklady na léčbu mohou sebrat velkou část z toho, co jsme během let do zdra votního systému přispěli… Nejjednodušší, co můžeme udělat, je celoživotně se
starat o své zdraví. Jistě, jsou nemoci, které neovlivníme. Přijde-li nemoc, je to už vážné porušení systému těla. To, že dostanete infarkt a zavedou vám stent, ještě neznamená, že jste vyléčená.
Znamená to, že jeden příznak v oblasti srdce signalizoval: „Pozor, máš zničené cévy v těle a projevilo se to na jednom z nejslabších článků – na koronární cévě. Musíš nyní pracovat na tom, aby se
to podruhé neopakovalo!“ Bohužel jsou také lidé, kteří do zdravotního systému nepřispívali a v rámci solidarity berou pojištění z celkového balíku, co za ně zaplatili ostatní, jen proto, že nedokázali
udržet své zdraví v optimálním pořádku.
Ještě před dvěma lety se mluvilo o pandemii civilizačních nemocí. Nevzal jim covid trošku pozornost? Covid nás vrátil na zem. Lidé si mysleli, že zdravotní péče je všemocná, že se
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mohou chovat, jak chtějí, že všechno lze vyřešit, a zvykli si, že se řeší hlavně chronické civilizační nemoci. V tom byly ohromné pokroky a velmi se investovalo do jejich výzkumu. Díky tomu se
donedávna neléčitelné nemoci stávají léčitelnými. Najednou však přišla „běžná“ infekční nemoc. Viróza, která nám ukázala, že hrozby tady jsou stále. A vzala si životy už milionů lidí po celém
světě. A zase nás to upozorňuje na jednu důležitou věc. Bere si ty nejslabší, seniory, jimž krátí život, ale i lidi produktivního věku. Zejména ty, kteří mají civilizační neduhy. Jsou buď obézní, nebo
mají cukrovku, vysoký tlak... Je to svým způsobem takové memento: „Pozor, nejsi zdravý a příroda dovolila vypustit biologickou zbraň, jež je cílená především na ty, kteří svému vlastnímu tělu
škodí a chovají se k sobě nezodpovědně.“
Byl už vystavený účet, co všechno co vid po materiální stránce způsobil? Za covidový rok pojišťovny uhradily péči za více než 351 miliard korun, opro ti předchozímu roku jde o
nárůst přes 41 miliard. Zatím ne. Nejsou to totiž jen náklady na zdravotní péči, které mají k dispozici pojišťovny. Museli bychom připočítat i přímé nákupy ministerstva zdravotnictví – vakcíny,
roušky a podobně. Jsou to mnohamiliardové náklady, jež v podzimní vlně pravděpodobně ještě budou pokračovat. Rezervy naštěstí zbyly, takže se nadále hradí péče. I když zákonitě došlo k tomu,
že nebylo možné provozovat kvalitní diagnostickou a léčebnou péči v řadě medicínských oborů, protože nemocnice byly zaplaveny covidem. Ambulance měly distanční péči, lůžka v nemocnicích
byla obsazená a nebylo možno bezpečně přijímat jiné pacienty. Tím pádem se omezila péče. Paralelně s covidem probíhala pouze akutní péče u život ohrožujících stavů. A účet za covid je velký
právě i z tohoto důvodu.
Měly covid a omezení zdravotní péče dopad i na úmrtnost Čechů? Nerada to říkám, ale pravděpodobně zbytečně předčasně zemřelo několik tisíc lidí. Zvýšila se úmrtnost na
kardiovaskulární příhody. V roce 2020 se onkologická operativa zmenšila o 20 %. To znamená, že 20 % lidí s onkologickým onemocněním nebylo odoperováno včas a že jejich prognóza je horší.
Účet je nejen za covid, ale i za zkrácené a zmařené životy v důsledku nemožnosti pečovat o jiná onemocnění. Priority se prostě posunuly jinam. A v současné době se to snažíme koordinovat tak,
abychom v podzimní vlně nezanedbali žádného pacienta.
Jste přednostkou Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice. Jakých plicních onemocnění přibývá? Jednou ze zásadních nemocí je rakovina plic, kde se snažíme
nastavit preventivní program. Ten by měl být zaváděn od příštího roku. Rakovina plic je u žen bohužel na vzestupu. Je to dáno kuřáckými návyky. Ženy doběhlo to, jak se snažily emancipovat v
průběhu několika desetiletí a začaly hromadně kouřit. Nicméně u mužů je to číslo jedna v onkologických nemocech v úmrtnosti, u žen pak na druhém místě. Další velkou kapitolou je chronická
obstrukční nemoc (zúžení dýchacích cest v důsledku trvalého zánětu, pozn. red.), jež postihuje převážně dýchací cesty, v menší míře ale i plicní tkáň. V pokročilých stadiích invalidizuje, způsobuje
předčasná úmrtí, pacientům do slova a do písmene ničí životy. A náklady na léčbu jsou obrovské. V mírnější formě se týká čtvrtiny kuřáků, což je velké číslo, a jen část z nich chodí k lékaři. Mají
totiž pocit, že dokud se nedusí, léčit se nemusejí. A třetím zabijákem je plicní fibróza (idiopatická plicní fibróza je závažné onemocnění nejasné příčiny, jež vede k postupnému jizvení plicní tkáně a
způsobuje trvalé poškození plic, pozn. red.), které sice není tak mnoho, nicméně je to nezanedbatelná nemoc v populaci středního a staršího věku, jež se také významně podepisuje na zkrácení
života.
Jak je to s astmatem? To je dobře léčitelná nemoc, kromě těžkých forem. V dětské populaci postihuje zhruba kolem 6 až 8 %. Považujeme ho tedy stran četnosti za závažné plicní onemocnění.
Přijde-li ale nemocný včas a dodržuje léčebná opatření a je správně léčen, nemusí to jeho život významně ovlivnit v negativním smyslu.
V loňském covidovém roce zemřelo v České republice 129 289 obyvatel, což je o 17 000 lidí více než v roce předchozím. Nejvíce se umíralo na chronickou ischemickou chorobu
srdeční, dokonce více než na covid-19. Na čtvrtém místě je pak selhání srdce. „Kardiovaskulární choroby jsou v Česku hlavní příčinou úmrtnosti,“ potvrzuje přednosta
Kardiocentra a Kliniky kardiologie v pražském IKEM prof. MUDr. JOSEF KAUTZNER (63), CSc.
Infarkt stojí 130 tisíc
Průměrné roční náklady na léčbu infarktu myokardu včetně následné péče prý překračují podle závažnosti i 100 ti síc korun. Jaká je praxe? Podle mě to nejsou skutečné náklady za
hospitalizaci, včetně režijních nákladů nemocnic. Ve skutečnosti je ta částka určitě vyšší. U nás vychází průměrné náklady okolo 130 000 korun. A také není infarkt jako infarkt. Jsou dvě hlavní
skupiny. S jedním typem infarktu musí pacient ihned na katetrizační sál, druhý se diagnostikuje teprve laboratorně a za pomoci dalších vyšetření. Navíc je rozdíl v léčbě nekomplikovaného a
komplikovaného infarktu, který může být dramatický.
Jakými metodami se infarkt myokardu léčí nejčastěji? Obecně se k zprůchodnění postižené tepny užívají katetrizační metody, kterým se učeně říká perkutánní koronární intervence (výkon,
kdy se zavede do postižené tepny speciální ohebný drátěný vodič a cévka a uzávěr se rozruší nafouknutím balonku s rozepětím kovové výztuhy – tzv. stentu, pozn. red.). Takže do ceny výkonu se
promítá i druh použitého instrumentaria a stentu. Ale těch proměnných je mnohem více. Záleží také na přítomnosti dalších onemocnění, na výskytu komplikací a podobně. Uváděné ceny jsou tedy
čistě orientační a nemohou úplně odrážet realitu ve všech aspektech. Obecně se však dá říci, že léčba srdečních onemocnění je drahá. Kardiovaskulární choroby jsou stále vedoucí příčinou
úmrtnosti ve vyspělých zemích, včetně České republiky. A to i přesto, že v loňském roce se do statistik úmrtnosti promítla i úmrtí na covid. V posledních letech byl počet úmrtí na kardiovaskulární
choroby mezi 40 a 50 %. To je více než na nádory.
Jaká jsou u nás nejčastější kardiovas kulární onemocnění? Jsou to projevy aterosklerózy (kornatění tepen, pozn. red.), které se v případě srdce nazývají ischemická choroba srdeční. Ta
zahrnuje především anginu pectoris, akutní infarkt myokardu nebo náhlou smrt. Při postižení mozkových tepen jsou výsledkem mozkové příhody. Ateroskleróza končetinových tepen způsobuje
bolesti svalů při zátěži (tzv. klaudikace). U těchto chorob se dá nejvíce zachránit prevencí.
Jak? Nedávno byla publikována velká studie, která sledovala dobrovolníky v průběhu zhruba čtyřiceti let. Od osmdesátých let minulého století, kdy jim bylo cca třicet, až doteď. Byl zjišťován rozvoj
kardiovaskulárních a nádorových onemocnění v čase a ve vztahu k životnímu stylu. Bylo stanoveno pět parametrů charakterizujících zdravý životní styl: nekuřáctví, normální tělesná hmotnost,
pravidelné cvičení (více než 30 minut fyzické aktivity denně), mírný příjem alkoholu (u žen jedna sklenička, u mužů dvě skleničky vína nebo piva denně) a vyšší skóre kvality stravy. Nejlépe
podobné stravě zemí okolo Středozemního moře, kde jsou obsaženy rostlinné pokrmy, ovoce, zelenina, olivový olej, luštěniny, ryby, netučné sýry, ořechy... Nikoliv červené maso, knedlíky a
moučná jídla! A ukázalo se, že pokud účastníci studie dodržovali všech pět parametrů, prodloužili si život ve zdraví o osm až deset let! To znamená, že nedostali infarkt v šedesáti, ale až v
sedmdesáti. Podobné výsledky ukázaly studie z Anglie, Finska, Francie a Švédska.
U civilizačních chorob léčba značně pokročila, čím dál větším problémem tedy začíná být zdravý životní styl? Ano. Moc se o tom nemluví, ale je to závažný problém. Zdravý životní styl
jasně zvyšuje počet lidí, kteří jsou mezi 50 a 75 lety v dobrém zdravotním stavu. Tedy nejenže mají dobrou kvalitu života, ale neberou hrsti léků a nejsou invalidizovaní. Zdravým životním stylem si
můžeme kvalitní život prodloužit až o dekádu! A to je nesmírně důležité zjištění.
Souvisí životospráva i s dalšími chorobami? Ano. Například nejčastější arytmií u člověka je fibrilace síní, která neohrožuje na životě bezprostředně, ale nepřímo. Může být komplikovaná
mozkovou příhodou nebo srdečním selháním, zvyšuje riziko demence, a dokonce do jisté míry i náhlé smrti. Může to tedy mít mnoho negativních dopadů na zdraví. Pokud začneme arytmii včas
léčit, zlepší se prognóza a kvalita života. Nicméně i úspěšnost léčby této arytmie souvisí s tím, jaké má pacient rizikové faktory a jaký životní styl vyznává. A kromě věku zde hraje roli obezita. I když
budeme pacienta s BMI nad 40 léčit sebelíp a použijeme stejné metody jako u zbytku populace, bude mít až jednonásobně vyšší riziko, že se arytmie znovu vrátí, než u pacienta s normálním BMI
indexem.
Proč je obezita tak provázaná se srdeč ní arytmií? Obezita dělá na srdci změny, které predisponují ke vzniku arytmie. Zvyšuje se krevní tlak v síních a v síňové svalovině dochází ke
ztukovatění, ukládání vaziva a zánětlivým změnám. Tato přestavba narušuje elektrickou činnost srdce a šíření elektrického vzruchu, a to vše vede ke zvýšenému riziku vzniku arytmie. Podobné je
to u pijáků alkoholu nebo u lidí, kteří se nehýbou. A mohl bych jmenovat další a další choroby. Kdyby se tak lidé co nejvíce snažili dodržovat jednoduché zásady životního stylu. To znamená, že by
se nepřejídali, jedli zdravou stravu, a ne „junk food“ (nezdravé jídlo s vysokým obsahem kalorií z cukru nebo tuku, s nízkým obsahem vlákniny, bílkovin, vitaminů a minerálů, pozn. red.), nepili
sladké nápoje typu coca-cola... Kdyby nekouřili, neboť kouření je jeden z nejhorších rizikových faktorů pro kardiovaskulární zdraví, pak by bylo o mnoho onemocnění méně anebo by se objevila až
ve vyšším věku. Například jako ve Skandinávii, kde mnoho seniorů ve věku 65 let žije dobrý život, cestuje, má dobrou kvalitu života. A nikoliv, že se ráno probudí, musí si vzít hrst léků, aby byli
schopni fungovat, chodí často k doktorovi na kontroly a nemůžou nikam jet, protože mají plno zdravotních potíží.
Na kolik přijde léčba mrtvice?
Nemoci oběhové soustavy jsou vůbec nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Mezi nimi mají po ischemické chorobě srdeční na svědomí nejvíce životů mrtvice (cévní mozkové
příhody). Zároveň vyžadují nákladnou léčbu. „Léčba akutního stavu u mozkové příhody stojí téměř vždy alespoň 100 tisíc korun,“ upozorňuje primář neurologického oddělení
NemocniceNa HomolceMUDr. MARTIN KOVÁŘ.
Proč je léčba cévních nemocí tak nákladná? Cévní nemoci (onemocnění srdce, mozku, přívodných tepen k mozku, tepen dolních končetin, vnitřních orgánů, pozn. red.) jsou způsobeny
aterosklerózou (kornatění tepen, pozn. red.) a vysokým krevním tlakem, cukrovkou, kouřením... Pokud způsobí nějakou akutní situaci, pak je její řešení často zdravotnicky velmi náročné. Léčba
mozkové příhody je specializovaná, vyžaduje erudici a odpovídající přístrojové vybavení. Vývoj diagnostických i léčebných metod je velmi rychlý a celosvětově je trend jejich soustředění do
specializovaných center, jež mohou nabídnout moderní léčbu. Ta však něco stojí.
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Jakými novými metodami se dnes moz kové příhody léčí? Mrtvice je třetí nejčas tější příčinou smrti (loni zemřelo na cévní mozkovou příhodu zhruba 7 600 lidí) a prv ní
nejčastější příčinou těžké invalidity. Cévní mozková příhoda je soubor několika nemocí. Většina vzniká ucpáním mozkové tepny krevní sraženinou. Zhruba 15 % z nich je však způsobeno
krvácením do mozku, buď v důsledku vysokého tlaku, nebo kvůli výduti v cévě, která praskne. Mozkové příhody, jež vzniknou ucpáním mozkové tepny, je dnes možné léčit katetrizačně. Lékař se
cévním řečištěm dostane do místa uzávěru, krevní sraženinu vytáhne a cévu zprůchodní. Další možností je léčba trombolýzou. Pacient dostane do žíly kapačku, která rozpustí všechny sraženiny,
jež se v tu dobu v těle objevují, včetně těch v mozkových tepnách. U krvácivých příhod se zdokonalují principy, jak vyřadit prasklou mozkovou výduť z oběhu. Buď se to dá vyřešit operačně, rukou
neurochirurga, tedy otevřením hlavy a zaklipováním prasklé výdutě, nebo lze použít méně invazivní katetrizační metodu. Pokud se pacient dostane do nemocnice včas a je možné mu pomoct, pak
se vyplatí i nákladnější metody. Díky nim totiž máme šanci, že pacienta uzdravíme a on se vrátí zpátky do života.
Kolik taková léčba stojí? U pacientů léčených trombolýzou (rozpouštěním sraženiny, pozn. red.) to bude něco mezi 100 a 150 tisíci korunami. Jde-li o odstranění sraženiny katétrem, cena může
být i dvojnásobná. I 300 tisíc korun.
A léčba mozkových krvácení? Ta může být i nákladnější. Po prasklé mozkové výduti, kdy musíme řešit krvácení a pacient zůstává v nemocnici i čtyři týdny, může léčba stát přes půl milionu
korun.
Každý třetí onemocní nádorem
Pátou nejčastější příčinou úmrtí za loňský rok byly zhoubné nádory plic. Moc dobře to ví i ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marek SvoboDa
(45), Ph.D.
prof. MUDr. Marek SvoboDa (45), Ph.D. Co dělá onkologům největší vrásky na čele? Aby případná další vlna onemocnění covid-19 nepřišla opět s takovou razancí, jako tomu bylo na konci
loňského a v prvních měsících letošního roku. Značné přetížení zdravotního systému totiž mělo určitý negativní dopad i na poskytování onkologické prevence a péče. A kromě toho u řady lidí
špatná epidemická situace vyvolávala strach jít k lékaři, i když měli zjevné projevy závažného onemocnění, s nimiž by za jiných okolností neváhali přijít. Nebo naopak řada lidí bagatelizovala své
potíže s tím, že se jedná o následky z prodělaného onemocnění covid-19. Ale snad to nebude tentokrát tak náročné. Věřím, že lidé mají rozum a naočkují se.
a výhledově? To si děláme starosti s udržitelností vysoké kvality české onkologie. Tu zcela jistě má. Naši pacienti mají zdarma přístup ke všem důležitým protinádorovým lékům a technologiím. V
tomto si vedeme nejlépe ze všech postkomunistických zemí. I ve srovnání se západní Evropou předbíháme řadu ekonomicky mnohem silnějších států. Náklady na tuto léčbu však neustále a rychle
narůstají. Každoročně přibližně o 10 %, přičemž se bavíme o miliardách korun! Jenom v onkologii je to přibližně 8 miliard ročně, které jdou na moderní, cílené protinádorové léky. Další miliardy jsou
potřebné na pořízení nových přístrojů. Musíme hledat taková řešení, která zajistí dostupnost těchto způsobů léčby i v budoucnosti.
„Bojím se razance další vlny covidu-19.“
Zbrzdila pandemie narůstající počty nemocných s nádorovými onemo cněními?
Zbrzdila pandemie narůstající po- čty nemocných s nádorovými onemo- cněními? Na přesná čísla za celou republiku si ještě musíme počkat. Sám jsem zvědavý, jak tos těmi počty bude. Hlavně
zda se potvrdí to, co někteří kolegové vidí ve svých am- bulancích, a to nárůst pokročilých pří- padů. V našem ústavu jsme v roce 2020 měli o 214 nových onkologických pa- cientů méně než v
roce 2019. To je po- kles přibližně o 5 %. Vzhledem k tomu, že v posledních letech toto číslo pravidel- ně narůstalo a že jsme v době pandemie přebírali onkologické pacienty i z jiných nemocnic,
může i tento malý pokles být odrazem situace v celé České republi- ce. Navíc důvody k případnému poklesu počtu nových případů by zde byly. Do- šlo k omezení screeningových programů, jež
pomáhají odhalit nádory dříve, než se projeví svými varovnými příznaky, které pak přivedou lidi k lékařům. A dále došlo k úmrtí významného množství našich spoluobčanů v důsledku onemocnění
co- vid-19 a nelze vyloučit, že někteří z nich by později přišli s nově zjištěným onko- logickým onemocněním. Ostatně každý třetí obyvatel ČR za svůj život nádorem onemocní.
Jak nákladná je léčba nádorů prsu, plic, tlustého střeva, ledvin a melano mu? Liší se, v jakém stadiu nemoci pa cient do nemocnice přijde? Náklady na léčbu pacientů, u nichž je
onemocnění zachyceno včas (I., II. klinické stadium), protože je v těle omezeno pouze na místo svého výskytu nebo jeho nejbližší okolí, jsou u naprosté většiny nádorů významně nižší než u těch,
kteří mají onemocnění metastatické (IV. klinické stadium). Díval jsem se, kolik stojí rok péče o typického pacienta s určitým nádorem diagnostikovaným v časném (I. nebo II.) a pozdním (IV.)
klinickém stadiu v našem ústavu. Rozdíly jsou skutečně značné, a to jsme v případě těch časných stadií vybírali spíše ty komplikovanější, kdy se léčba skládá nejenom z operace, ale i ozařování,
chemoterapie a cílené léčby, pokud se u daného onemocnění používají. Rovněž je nutné si uvědomit, že léčba rakoviny, která se zjistí včas, je léčba zachraňující život, nikoliv „pouze“ život
prodlužující. Tak například cena za rok péče o pacientku s HER2-pozitivním karcinomem prsu, u níž bylo onemocnění zjištěno ve II. klinickém stadiu a prošla si během roku operací, chemoterapií,
cílenou léčbou a radioterapií a dále byla pravidelně sledována a přešetřována, je přibližně 615 000 korun. V případě pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu, jež přišla s pokročilým nádorem
prsu metastazovaným do kostí (IV. stadium), byla cena 2 010 000 korun, tedy více než 3× vyšší. V obou případech se přitom bavíme pouze o nákladech na léčbu a vyšetření, která jsou pro
poskytování takové léčby nezbytná (např. zobrazovací a laboratorní vyšetření, případně krátká hospitalizace, pokud byla operace). Podobně tomu je i u těch dalších nádorů.
U civilizačních chorob léčba značně pokročila, čím dál větším problémem ale začíná být, jak zdravě žít. Jaká je vaše zkušenost? Ano, je to tak. Navíc česká populace je více zatížena
rizikovými faktory, vykazuje nižší úroveň zdravotní gramotnosti a vyšší míru odolnosti části obyvatel k preventivním programům. V roce 2019 bylo v ČR 24,9 % denních i příležitostných kuřáků
starších 15 let. Obezita ohrožovala 18,5 % obyvatel, z toho téměř 20 % mužů a 18 % žen, a mírnou nadváhou u nás trpí 47 % mužů a 33 % žen. To vše svědčí o tom, že musíme klást větší důraz
na primární prevenci. Jinými slovy výchovu k zdravému životním stylu. I proto chceme při našem ústavu vybudovat Centrum prevence, kde bude samostatné pracoviště zaměřené výhradně na
primární prevenci. Toto „Oddělení preventivního poradenství“ by mělo dokázat poradit občanům v otázkách výživy, pohybu, pomoci jim při odvykání kouření nebo poskytnout základní rady, jak
zvládat stres. Primární prevence je přitom podobná pro všechny civilizační choroby.
Platíme účet za obezitu
Počet civilizačních nemocí trávicího ústrojí u nás pořád roste, což značně prodražuje péči o pacienty. „Jako zásadní problém vnímám způsob života Čechů a kvalitu
stravování,“ varuje přednosta Kliniky hepatogastroenterologie Transplantcentra pražského IKEM prof. MUDr. JULIUS ŠPIČÁK (69), CSc.
Pokud hovoříme o civilizačních nemocech, o jaká onemocnění jde v gastroen terologii především? V oblasti trávicího ústroji zažíváme nárůst většiny chorob. Klesá však výskyt vředu
žaludku a dvanácterníku a karcinomu žaludku v důsledku snížení infekce bakterií Helicobacter pylori. Menší jsou i počty případů rakoviny tlustého střeva, pravděpodobně v důsledku účinného
screeningu. Naopak stoupá výskyt zánětů střev Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida se liší rozsahem a lokalizací postižení v trávicím traktu, obě však
vznikají přehnanou reakcí imunitního systému, pozn. red.) podobně jako jiných tzv. autoimunit a nádorů jiných orgánů: jícnu, slinivky břišní a jater.
Začíná být čím dál větším problémem nezdravý životní styl? Ano, zdravotnictví nestojí jen na úspěšné léčbě chorob jako takových, ale na prevenci a zdravotním stavu celé populace. A ten u
nás není ideální. Soudím, že součet obezity, alkoholismu a kouření nás řadí na čelné místo hypotetického světového žebříčku.
Česká populace tloustne. Podepsal se na tom i covid-19? Nepochybně. Nevím, zda existuje validovaná statistika, ale údaje z jiných zemí hovoří o přírůstku plus pět až šest kilo. Samozřejmě
záleží na vzorku populace, ale nárůst jako takový je nezpochybnitelný. Důsledky koronakrize poneseme dlouho, možná generaci, a rozplynou se v důsledcích jiných krizí, jež lze bohužel očekávat.
Dalo by se vyčíslit, kolik léčba obezi ty stojí? Jednou cifrou se to vyčíslit nedá už jen proto, že se jedná o velmi dynamický proces a neléčíme jen obezitu, ale také její důsledky, včetně selhání
jater a jejich transplantace.
Zdravotnictví je bez cenovek
Prevence je nejlevnější způsob léčení. Pokud by lidé sledovali „tvrdá“ data ověřených studií, vyvarovali by se možná zjevných rizik, o nichž se ví, že nám zkracují život anebo
zvyšují nemocnost. Je však otázka, jakou formou lze účinně motivovat lidi k tomu, aby si sami nezpůsobovali choroby. Co si o tom myslí odborníci?
1. Jsou Češi pasivní v přístupu ke zdraví?
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., psychiatr: Češi byli v přístupu ke svému zdraví velice pasivní a nezodpovědní. Jsme bůčkový, knedlíkový, dortový, kuřácký a pivní národ. Ale budiž nám
přičteno k dobru, že se zlepšujeme, spotřeba tučného (vepřového) masa klesá, proporce zeleniny a ryb stoupá, piva o něco ubylo a kouří se méně. Zdravý životní styl se v některých kruzích stává
dokonce jakousi módou, přibývá joggujících nadšenců a cyklistů. Takže jsme pasivní, ale zlepšujeme se, a je to znát.
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Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., intervenční kardiolog: Byl bych rád, kdyby byli aktivnější. Hodně se sice v průběhu posledních 30 let změnilo k lepšímu, ale stále to není ono. Spousta lidí
považuje zdraví za jakousi nárokovou položku, o kterou se nemusí starat. Nejhorší je situace, kdy pacientovi složitě vysvětluji, jaký zákrok bude podstupovat, a on vám pak odpoví: „Mně to
neříkejte, vy jste doktor, vy tomu rozumíte!“ Na to nemůžete říci nic jiného než: „Jenže já ten výkon nebudu dělat sobě, ale vám!“ Některé jedince je skutečně složité donutit k aktivitě. Avšak u
generace třiceti- až čtyřicetiletých je snad již patrný zřetelnější posun. Tahle generace už lépe chápe, že se o svoje zdraví musí aktivně zajímat, a také snad lépe vnímá výhodu prevence a
preventivních programů.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., neurochi rurg: Jsou. Více než společnosti na západ od nás. Říkám jim pasivní pacienti z dob minulých. Přijdou sem a řeknou: „Tady mě máte a lečte si mě!“
Nejenže je nezajímá, co to stojí, ale ani to, co jim léčíme a proč. Absolutně pasivních pacientů, kteří to berou jako službu, na niž mají nárok, je ale naštěstí míň a míň. Nicméně ještě pořád se
objevují.
Prof. MUDr. Petra Tesařo vá, CSc., onkoložka: V případě onkologické diagnózy nejsou Češi pasivní. Diagnóza rakoviny je vždy vyděsí, a tak se zajímají o možnosti léčby a často vyhledávají
druhý názor na zvolenou terapii.
MUDr. Kateřina Cajtham lová, lékařka a psychoterapeutka: Hodně záleží na socioekonomickém statusu a vzdělání. V zásadě platí, že ve vztahu k ochraně zdraví Češi investují spíš do
dietních doplňků, než aby pravidelně absolvovali preventivní vyšetření. Často volí alternativní metody (není velká důvěra v obvodní lékaře, specialisty ani psychology či psychiatry, lidé se snaží
„vydržet bez prášků“) a podle posledních výzkumů zdravotního stavu evropské populace vyšlo najevo, že 70 % populace považovalo svůj zdravotní stav za dobrý až velmi dobrý. Přitom například
o svém vysokém krevním tlaku nevědělo 40 % zkoumaných osob, změny krevních tuků si nebylo vědomo 66 % mužů a 62 % žen se zjištěnou dyslipidémií (poruchy metabolismu tuků, pozn. red.).
Lidé si víc všímají své nadváhy, než že by řešili vyslovenou obezitu, a na špatné úrovni je i prevence nádorových onemocnění (mamografická a koloskopická vyšetření naši populaci rovněž
nelákají). Takže odpověď na otázku podle mne zní: lidé jsou nejenom pasivní, ale dokonce přehnaně a nerealisticky optimističtí. Péči o své zdraví spíše zanedbávají a prevenci i léčbu podceňují.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., porodník, gyneko log a genetik: V rámci naší populace se to nedá říct paušálně, protože každý člověk se ke svému zdraví chová jinak. Jsou lidé aktivní, stejně
tak jako pasivní. Nevím, kterých je více.
2. zlepšilo by se něco, kdybychom viděli úČet při odchodu z nemocnice?
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., psychiatr: Asi bychom si zdravotní péče víc vážili.
Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., intervenční kardiolog: Ano. Řadu let jsme slyšeli, že zdravotnictví je poskytováno zdarma. Překvapivě tento pocit zůstal prakticky nezměněn i po těch 30 letech
nové éry. Jde tedy o jakýsi sociologický zázrak. Všichni víme, že musíme zaplatit za auto, byt, jídlo, ale fenomén „zdravotnictví zadarmo“ přetrvává, a dokonce byl přijat i mladou generací. Jsem
přesvědčen o tom, že by se spousta lidí zhrozila, kdyby viděli, co který výkon stojí. Lidé vůbec nevnímají, jak zbytečné návštěvy u lékaře, zbytečně opakovaná vyšetření, nebo dokonce
neindikované výkony prodražují zdravotní péči. A to se ještě pohybujeme nikoliv ve světových cenách, ale pouze v těch nižších – českých –, protože naše zdravotnictví je nepopiratelně dotováno
především nízkou cenou práce a menším počtem zdravotního personálu, což neobstojí ve srovnání se zeměmi na západ od našich hranic.
Neurochirurg prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.: Docela si myslím, že ano. Možná by to měly pojišťovny lidem posílat aktivně, protože ještě od pacientů slýcháme, že si to platí celý život, tak
ať se staráme. Přitom si vůbec neuvědomují, že se to na intenzivce s ventilátorem spotřebuje za týden. Asi by informovanost veřejnosti, kolik co stojí, měla být. Nebylo by to marné. Už prakticky
jen z toho důvodu, že nemáme žádnou spoluúčast. Co zdánlivě nemá hodnotu nebo co je zadarmo, to je špatně.
Prof. MUDr. Petra Tesařo vá, CSc., onkoložka: Většinou si lidé nedovedou představit, jak nákladnou léčbu dostávají, a tak si jí často málo váží. Blízcí nemocných chtějí pro pacienty udělat to
nejlepší, a proto investují nemalé částky do potravinových doplňků, vitaminů, čajů a alternativních produktů a vzhledem k vynaloženým prostředkům přepokládají, že je to právě tato léčba, která
pozitivně ovlivnila vývoj nemoci. Mnoho pacientů a jejich příbuzných má dojem, že existuje taková obyčejná standardní medicína hrazená pojišťovnou, kde dostává nemocný jen běžně dostupné,
levné léky, a potom nějaká medicína pro vyvolené, která je trochu skrytá a tajná, a že na tu mohou dosáhnout jen někteří. Potom co vysvětlíme nemocnému terapeutický plán, často se ptá, zda
neexistuje něco lepšího, a nabízí, že by si za tuto terapii připlatil. Cena indikovaných léků mu pak většinou vyrazí dech.
MUDr. Kateřina Cajtham lová, lékařka a psychoterapeutka: Pokud tento účet platí naše zdravotní pojišťovna, a nikoliv my sami, nemění se nic – vidět účet by vedlo spíš k pouhé zábavě a
vtipkování, v horším případě ke kverulantství a stížnostem, obávám se. Pokud si léčbu (zubařské ošetření, zákrok plastického chirurga, psychoterapii) platí pacient sám, mám zkušenost, že
zřetelně lépe spolupracuje a o své zdraví se nejen stará, ale dodržuje lépe i doporučení zdravotníků a sám se aktivně zajímá o alternativy léčby i další informace.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc., porodník a gyneko log: Systém, v němž nikdo neví, co jednotlivé výkony stojí, nebo jen namátkově či náhodně, pokud si to vyžádá, je z principu špatný.
Dokonce si myslím, že veškerou neakutní péči by si lidé měli hradit a vyžadovat od pojišťovny její zpětné proplacení. Je to služba, jež má svoji hodnotu, a pacient by měl dostat účet. To je, jako
bychom chodili k holiči nebo do autoservisu, a nikdy jsme nedostali účet. Naše zdravotnictví je v tuto chvíli jako supermarket, ve kterém nejsou cenovky.
Kolik stojí zdraví průměrného Čecha?
Jak drahý je základní „servis“ našeho zdraví? Nahlédla jsem do zdravotního účtu u své pojišťovny.
Jsem pojištěnkou jedné z šesti zaměstnanec- kých pojišťoven a nechala jsem si vyjet účet za necelých pět let. Úřednice za přepážkou vý- slednou částku zhodnotila slovy: „To není moc. Většinou
jsou částky mnohem vyšší.“ Pravda je, že marodím málo. Drobné virózy zvládám samoléčbou a většinu léků si kupuji ve volném prodeji v lékárně. Návštěvy u lékaře do roka bych spočítala na
prstech jedné ruky. V posledním roce jsem byla na prevenci u zuba- ře (381 korun), u ženského lékaře (982 korun). Snažím se nepodcenit návštěvy na mamologii (preventivní vyšetření prsu 1280
+ 267 korun). Byla jsem na prohlídce u kožní lékařky (331 korun) a před rokem jsem absolvovala ze zdravotních důvodů ještě jedno speciální vyšet- ření, jehož cena 12 800 korun byla asi nejvyšší
z celého účtu. Ten však neobsahoval kapitačníplatby. Což je jakýsi paušál, který měsíčně odchází na účet mé praktické lékařky. (V kapitační platbě je zahrnuta řada výkonů, například injekce,
odběr krve, vyšetření moči a podobně. Pokud chodíte k praktikovi, který ordinuje 5 pracovních dnů týdně alespoň 30 hodin, je základní kapitační sazba 56 korun za měsíc. Ta se pak násobí
indexem, jenž zohledňuje náročnost péče v jednotlivých věkových skupinách. Malé děti do 4 let mají index nejvyšší [4,10] stejně jako senioři nad 85 let [3,40]. Naproti tomu mezi 20 a 30 lety je
index nejnižší [0,90 a 0,95]. Ve středním věku mezi 40 a 45 [1,05] a 45 a 49 [1,10]. Kapitační sazbu si může praktický lékař pro dospělé ještě navýšit, pokud provede preventivní prohlídky alespoň
u 30 % pojištěnců ve věku od 40 do 80 let. Dále jsou podporováni praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří zajišťují poskytování zdravotních služeb v oblastech, kde je
jejich zajištění problematické.) Jaká tedy byla výsledná částka za necelých pět let? Téměř třicet tisíc korun, což je zhruba 6 tisíc korun ročně. Přitom průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na
jednu osobu byly před dvěma lety zhruba 29 tisíc korun za rok. Paní u přepážky měla pravdu. Nebylo to moc. Pro srovnání jsem namátkou nahlédla ještě do účtu kolegyně, jež přednedávnem
přešla k VZP. Proto tam bylo jen pár položek. Není jí ještě třicet a v kolonce „kapitační platba“ měla uvedené dvě částky, které v součtu dělaly měsíčně 64 korun. Třeba za opakované komplexní
vyšetření u zubaře za ni pojišťovna zaplatila 455 korun a za rentgen zubů (2×) 150 korun. Nespornou výhodou jejího účtu však bylo, že je daleko detailnější než ten můj. Pro případnou kontrolu
poskytnutých služeb byl daleko přehlednější. Karolína Lišková
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Nově vznikající vládní kabinet se podle svého prohlášení o koaliční spolupráci zaměří hlavně na změny systému veřejného zdravotního pojištění. Za cíl si dává dlouhodobější finanční plánování a
jasno chce vnést také do plateb za státní pojištěnce. Ty by se měly valorizovat dle předem daného vzorce. O čem už se ostatně v českém zdravotnictví po léta diskutuje.
Finanční udržitelnost systému zdravotnictví chce nová vláda zajistit dobrovolným připojištěním zdravotní péče. Tu si podle ní za stávající situace lidé v Česku již tak jako tak platí sami. Za
významné považují i diskuzi o konkurenci zdravotních pojišťoven.

Platby za státní pojištěnce se v Česku zvyšují nahodile
Nemalé příjmy zdravotním pojišťovnám do jejich rozpočtů přináší platby za takzvané státní pojištěnce [děti, studenti, důchodci, ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnaní, lidé ve výkonu trestu,
azylanti, aj.]. V součtu jde zhruba o 5,9 milionu osob, za které platí každý měsíc zdravotní pojištění stát. Od ledna 2022 to bude 1 767 Kč měsíčně. Celkem jde asi o 35 procent všech nákladů na
zdravotnictví.
Za poslední dva roky se u nás tyto platby navyšovaly sice několikrát, avšak podle zástupců nově vznikající vlády vždy nahodile a především kvůli vysokým
testování na covid-19. Ale také v důsledku plateb kompenzací poskytovatelům zdravotní péče a odměnám zdravotníkům.

výdajům pojišťoven na očkování a

Další zvyšování platby za státní pojištěnce má své limity
Nová vláda proto ve svém prohlášení slibuje lepší předvídatelnost růstu plateb za státní pojištěnce prostřednictvím pravidelné valorizace. Což by podle ní v plánování výdajů pomohlo jak státnímu
rozpočtu, tak rozpočtům jednotlivých zdravotních pojišťoven.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči ve výši 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi
pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod a prosadit chce víceleté plánování financování péče.

Dostupnost zdravotní péče v Česku
Nová vláda pěti stran slibuje ve svém společném prohlášení i nový zákon o zdravotních pojišťovnách. Což ostatně chtěla i dosluhující vláda ANO a ČSSD. Zajistit tím chce lepší odpovědnost za
zajištění služeb pro pojištěnce a také konkurenci mezi jednotlivými pojišťovnami. Těch v Česku funguje celkem sedm.
S tím souvisí i další cíl nově vznikající vlády, která chce zlepšit kontrolu nad využíváním peněz ve zdravotnictví a dostupnost péče v odlehlejších regionech Česka. V dokumentu se tak koalice
věnují kontrole hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče.
Úhrady 2022: Zubaři budou dostupnější, říká Vojtěch
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Což se týká jak praktiků nebo stomatologů, ale i ministerstvem zřizovaných fakultních nemocnicí. Zde chce nová vláda hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a
provozní stránce a data zveřejňovat.
Slibuje také monitoring čekací doby na operace a vyšetření, včetně volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů a gynekologů. Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří
rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a
stomatologů. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se však dokument nikterak nezmiňuje o lékárenství.
ČLnK na sjezdu zvýšila členství i řekla, co chce od vlády

Reforma duševního zdraví
Zaměřit se podle informací v koaliční smlouvě plánuje budoucí vláda i na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k
pokrytí službami.

reformě duševního zdraví, posílit hlavně její terénní složku a zlepšit regionální

Opařany nekončí, noví lékaři dostanou milion korun
Dostupnější mají být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Dále také preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického
spektra a funkčním postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné financování
služeb pro závislé.
Viktor Mravčík odchází z NMSDZ, nesouhlasí s vedením

V elektronizaci zdravotnictví chce nová vláda pokračovat
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem [za ANO] si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dále podporovat.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn. Například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány.
IPVZ oznámil revitalizaci pedagogických činností
Financovat by se měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí.

Zvýšit povědomí o zdravotní gramotnosti
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl. Podporovat ho mají především zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor a zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty a poskytovatele
péče měly motivovat i finančně. Zvýšit by se u nás měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí, jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či
duševní onemocnění plánuje zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách má vláda více podpořit dietní stravování. A spolu s ministerstvem zemědělství přitom
podporovat produkci regionálních potravin.
Zdravotníci poukazují na boom obezity a nadváhy v ČR
I končící vláda měla za cíl podpořit prevenci ve zdravotnictví, jak uváděla ve svém programovém prohlášení. Což se jí ale především kvůli covidu-19 povedlo jen zčásti. Nicméně ještě “na poslední
chvíli” rozšířila screeningové programy o vyšetřování lidí s rizikem rakoviny plic . Slibovala ale zavést i systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví, k čemuž však nakonec nedošlo.
–ČTK/VRN–

POČET AKTUALIZACÍ: 1
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x)

56. Vědci společnosti Pfizer na tajných nahrávkách tvrdí, že přirozená imunita je
pravděpodobně lepší než očkování proti covidu-19
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Zpravodajství

Trojice vědců ze společnosti Pfizer byla nahrána, jak hovoří s reportéry v utajení o existenci přirozené imunity proti viru, který způsobuje onemocnění covid-19. Jeden z nich
uvedl, že zaměstnanci dostali pokyn o ochraně veřejně nehovořit.
Přirozená imunita se vztahuje k ochraně, kterou mají lidé po uzdravení z wuchanského viru po prodělání covidu-19.
„Když je někdo přirozeně imunní – jako když prodělal covid – má pravděpodobně lepší, ne přímo lepší, ale více protilátek proti viru,“ podotkl Nick Carl, jeden z vědců.
„Takže vaše protilátky jsou v tu chvíli pravděpodobně lepší než po očkování,“ dodal později.
Chris Croce, další vědec společnosti Pfizer, řekl reportérovi v utajení, že lidé jsou „pravděpodobně více“ chráněni přirozenou imunitou ve srovnání s očkováním.
„Jste chráněni s největší pravděpodobností déle, protože došlo k přirozené reakci,“ uvedl.
Třetí vědec, který údajně pracuje pro společnost Pfizer, Rahul Khandke, uvedl, že zaměstnanci museli absolvovat mnoho seminářů, kde jim bylo řečeno, že očkování vakcínou společnosti je
bezpečnější než dostat covid a že o rozdílech nemohou veřejně diskutovat.
„Logicky však platí, že pokud máte vytvořené protilátky, měli byste být schopni prokázat, že je máte vytvořené. Nevím, potenciálně mi to nepřipadá až tak šílené,“ míní.
Vědci hovořili s tajnými reportéry z neziskové zpravodajské skupiny Project Veritas.
Společnost Pfizer neodpověděla na e-mail ani hlasovou zprávu s žádostí o komentář.
Společnost vyrábí nejpoužívanější vakcínu proti covidu-19 ve Spojených státech. Od 5. října bylo podáno více než 230 milionů dávek. Federální vláda USA nakupuje covidové vakcíny od
společností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson a poskytuje je zdarma Američanům, kteří je dostanou. Tyto společnosti si do roku 2022 zajistily více než 60 miliard dolarů a jsou připraveny
vydělat další miliardy na posilujících dávkách očkování.
Je publikováno stále více studií, které ukazují na sílu přirozené imunity, zejména u určitých skupin. Někteří odborníci tvrdí, že důkazy ukazují, že přirozená imunita je podobná nebo lepší než
imunita získaná po očkování. Američtí federální úředníci a někteří další odborníci však tvrdí, že by se měl nechat očkovat prakticky každý, bez ohledu na předchozí infekci. Argumentují tím, že
vakcíny zvyšují ochranu, kterou poskytuje prodělání covidu.
Vedoucí pracovníci výrobců vakcín, jako je společnost Pfizer, o přirozené imunitě hovoří jen zřídka, pokud vůbec.
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Croce pracuje pro společnost Pfizer jako vědecký pracovník pro výzkum a vývoj vakcín, jak vyplývá z archivní verze jeho účtu na Twitteru, který byl po zveřejnění videí Project Veritas smazán.
„Jsem #pfizerproud (pfizerhrdý – pozn. překl.), že jsem součástí společnosti, která chápe, že pomoc pacientům je víc než jen medicína, je to zlepšování
nepotřebovali lékařský titul nebo slovník, aby se správně rozhodovali o zdravotní péči,“ napsal v jednom příspěvku.

zdravotní gramotnosti, aby lidé

Podle svého profilu na síti LinkedIn, který byl po zveřejnění videí stažen z internetu, pracuje Carl jako biochemik ve společnosti Pfizer v New Yorku. Byl uveden jako člověk, který do firmy nastoupil
v srpnu. Carl se odmítl vyjádřit k výrokům, které v soukromí sdělil Jamesi O’Keefovi, šéfovi Project Veritas, když byl osloven v restauraci.
Ověření Khandkeho zaměstnání u společnosti Pfizer se nepodařilo dohledat.
Republikánský senátor Rand Paul, který je lékařem, řekl, že tajná videa jsou „bombou pravdy“.
„Vědci společnosti Pfizer otevřeně přiznávají, že přirozeně získaná imunita vůči covidu-19 je stejně účinná jako vakcína nebo i lepší,“ napsal Paul na Twitteru.
Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil (mic)

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

57. Finanční a zdravotní gramotnost jsou jako sestry. Často chodí spolu
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Ekonomika a Finance

Děti s vyšším povědomím o zdravém způsobu života bývají podle odborníků prokazatelně spokojenější, zdravější a podstatně méně náchylní k rizikovému chování. Tedy například k rizikové
konzumaci alkoholu, užívání drog, závislosti na online světě, hazardnímu hráčství, nezdravému stravování, ale i negramotnému nakládání s penězi. Lépe zvládají úkoly v zaměstnání, zvykají si na
pracovní režim a častěji dosahují odpovědnějších pracovních pozic.
„I když se to nemusí úplně na první pohled zdát, finanční gramotnost jde často ruku v ruce i s takzvanou zdravotní gramotností a oběma se je třeba učit již od dětských let,“ říká finanční
poradce skupiny Partners Vladimír Weiss s dovětkem, že k jeho názoru ho přivedlo pozorování mnoha z klientů, kteří se dostali do finančních problémů právě kvůli nezdravému životnímu stylu a
špatným návykům z dětství.
To potvrzují i psychologové. Školáci s nedobrým základem z rodiny bývají podle nich náchylnější k duševním poruchám. Ty se později projevují například i neschopností plánovat své výdaje,
špatnou pracovní morálkou a nahodilým půjčováním si peněz na zbytné spotřební zboží a služby.
„Syn jedné z mých klientek vyrůstal ve skutečně slabém sociálním prostředí, bez jakýchkoliv podnětů, neměl pevné zázemí, žádné záliby ani pevnější kamarádské vztahy, a navíc měl velmi nízké
sebevědomí,“ doplňuje Weiss.
Dodává, že v učňovských dobách pak chlapec trávil více času ve výčepech než na hodinách praktické či teoretické výuky. Výsledek podle něj je, že dnes již 30letý muž nevydrží v jednom
zaměstnání déle než půl roku, protože když se mu nechce, do práce prostě nejde.
„Sám není schopen si nahlásit na úřadě ani stavy spotřeby vody a vyúčtování za energie chodí na adresu matky, která mu spravuje i jeho nahodilé finance,“ upřesňuje finanční poradce. Jeho
matka se spokojila alespoň s dohodou, že ji měsíčně předá třetinu ze svého příjmu, pokud tedy zrovna nějaký má.
Děti movitějších rodin na tom bývají lépe
V souvislosti s kvalitou zázemí dětí a jejich dalším vývojem není od věci zmínit i nedávné výsledky průzkumu J&T Banky, který mapoval, jak žijí čeští a slovenští dolaroví milionáři.
Z průzkumu vyplynulo, že 88 procent českých dolarových milionářů vede své děti k tomu, aby se přičinily samy. Chtějí-li něco nad rámec běžné spotřeby, musí si na to vydělat. Pro jistotu dodejme,
že průzkum mapoval chování lidí, jejichž finanční majetek je dlouhodobě nad 20 milionů korun, většinou tedy nejde o ty, kteří zbohatli náhle a bezpracně. V jejich případě totiž bývají vzorce chování
jiné.
Co je ovšem důležité, v průzkumu také stojí: „Zatímco rodiče z řad dolarových milionářů trápí, že jejich potomci nemají takový tah na bránu jako oni, zástupci rodičů z obecné populace mnohem
více řeší, jak naučit děti žít reálný život mimo jejich online svět.“
Manažerka banky Monika Veselá to vysvětluje následovně: „Je to dáno i tím, že děti z majetnějších rodin mají více koníčků a méně času na sociální sítě.“
Na druhé straně z průzkumu dále vyplývá, že 81 procent z tuzemských milionářů se snaží svým dětem materiálně umožnit „jít za svým snem“. Taková podpora souvisí také s tím, že 57 procent
českých milionářů přiznává, že jejich potomci mají své sny a nevidí u nich zájem jít v jejich stopách. I proto jen něco málo přes třetinu z nich počítá se svými dětmi ve své firmě a podnikání.
Co vede k zodpovědnosti a spokojenosti
Souvislost mezi úrovní znalostí, jak pečovat o své duševní a fyzické zdraví, a chováním v pozdějších letech, tedy třeba i náklonností k rizikovém chování, anebo naopak lepším studijním a
pracovním úspěchům, potvrzují výsledky mezinárodní studie HBSC (Health Behavior in School-aged Children) z Univerzity Palackého v Olomouci. Informace v ní vědečtí pracovníci získávali od
dětí ve věku od 13 do 15 let z celkem 230 českých škol.
„Školáci s nižším hodnocením zdravotní gramotnosti vykazují prakticky ve všech porovnávaných kritériích výrazně horší výsledky. Jde o nejrůznější aspekty fyzického i duševního zdraví,“ říká
vedoucí výzkumného týmu z Univerzity Palackého Michal Kalman.
Upřesňuje, že mládež s nezájmem o své zdraví výrazně častěji trápí psychosomatické obtíže, sužují je deprese a v životě nejsou mladí celkově spokojení. Proti tomu děti s vyšší úrovní
gramotnosti pak hodnotí svůj zdravotní stav i životní spokojenost několikanásobně lépe.

zdravotní

Žádné čáry. Spánek, pohyb a zdravá strava
Podle odborníků platí, že ve školním roce stejně jako o prázdninách by neměly děti ponocovat a je i na rodičích, aby na spánkovou hygienu svých dětí dohlédli. Spánek je totiž nezbytný pro
regeneraci tělesných i duševních sil. Posiluje paměť, kreativitu a imunitní procesy. Kvalitní spánek u dětí dnes podle lékařů narušuje hlavně nadměrné používání smartphonů, tabletů a počítačů ve
večerních hodinách. Jejich obrazovky vyzařují modré světlo, které potlačuje vyplavování spánkového hormonu melatoninu. I na jejich užívání před spaním by měli rodiče u svých dětí dohlédnout.
Spokojenost a dobrou náladu dětem přináší i přirozený pohyb, kterého však v posledních letech ubývá. Děti a dospívající mládež ve věku 5 až 17 let mají mít podle doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO) minimálně hodinu fyzické aktivity denně. Přičemž by mělo jít o sportovní aktivitu od střední intenzity výše. Je to například plavání, jízda na kole, běh či jízda na
kolečkových bruslích.
„Pohyb se vytrácí z běžného života dětí. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku,“ upozorňuje Michal
Kalman.
Do dobré fyzické a psychické kondice vrátí děti a dospívající po roce a půl pandemie covidu i revize jejich jídelníčku. Zaměřit se v ní je třeba hlavně na pravidelný pitný režim a slazené nápoje v
něm nahradit minerální a třeba i kohoutkovou vodou. Omezit spotřebu sladkého jídla a světlého pečiva na minimum a ukázat dětem, že i čokoládová tyčinka se dá nahradit ovocem nebo mléčným
výrobkem. Ve obou případech to prospěje zdraví dětí i peněženkám rodičů.
Zdroj: iDNES.cz
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Děti s vyšším povědomím o zdravém způsobu života bývají podle odborníků prokazatelně spokojenější, zdravější a podstatně méně náchylní k rizikovému chování. Tedy například k rizikové
konzumaci alkoholu, užívání drog, závislosti na online světě, hazardnímu hráčství, nezdravému stravování, ale i negramotnému nakládání s penězi. Lépe zvládají úkoly v zaměstnání, zvykají
si na pracovní režim a častěji dosahují odpovědnějších pracovních pozic.
„I když se to nemusí úplně na první pohled zdát, finanční gramotnost jde často ruku v ruce i s takzvanou zdravotní gramotností a oběma se je třeba učit již od dětských let,“ říká finanční
poradce skupiny Partners Vladimír Weiss s dovětkem, že k jeho názoru ho přivedlo pozorování mnoha z klientů, kteří se dostali do finančních problémů právě kvůli nezdravému životnímu
stylu a špatným návykům z dětství.
To potvrzují i psychologové. Školáci s nedobrým základem z rodiny bývají podle nich náchylnější k duševním poruchám. Ty se později projevují například i neschopností plánovat své
výdaje, špatnou pracovní morálkou a nahodilým půjčováním si peněz na zbytné spotřební zboží a služby.
„Syn jedné z mých klientek vyrůstal ve skutečně slabém sociálním prostředí, bez jakýchkoliv podnětů, neměl pevné zázemí, žádné záliby ani pevnější kamarádské vztahy, a navíc měl velmi
nízké sebevědomí,“ doplňuje Weiss.
Dodává, že v učňovských dobách pak chlapec trávil více času ve výčepech než na hodinách praktické či teoretické výuky. Výsledek podle něj je, že dnes již 30letý muž nevydrží v jednom
zaměstnání déle než půl roku, protože když se mu nechce, do práce prostě nejde.
„Sám není schopen si nahlásit na úřadě ani stavy spotřeby vody a vyúčtování za energie chodí na adresu matky, která mu spravuje i jeho nahodilé finance,“ upřesňuje finanční poradce.
Jeho matka se spokojila alespoň s dohodou, že ji měsíčně předá třetinu ze svého příjmu, pokud tedy zrovna nějaký má.

Děti movitějších rodin na tom bývají lépe
V souvislosti s kvalitou zázemí dětí a jejich dalším vývojem není od věci zmínit i nedávné výsledky průzkumu J&T Banky, který mapoval, jak žijí čeští a slovenští dolaroví milionáři.
Z průzkumu vyplynulo, že 88 procent českých dolarových milionářů vede své děti k tomu, aby se přičinily samy. Chtějí-li něco nad rámec běžné spotřeby, musí si na to vydělat. Pro jistotu
dodejme, že průzkum mapoval chování lidí, jejichž finanční majetek je dlouhodobě nad 20 milionů korun, většinou tedy nejde o ty, kteří zbohatli náhle a bezpracně. V jejich případě totiž
bývají vzorce chování jiné.
Co je ovšem důležité, v průzkumu také stojí: „Zatímco rodiče z řad dolarových milionářů trápí, že jejich potomci nemají takový tah na bránu jako oni, zástupci rodičů z obecné populace
mnohem více řeší, jak naučit děti žít reálný život mimo jejich online svět.“
Manažerka banky Monika Veselá to vysvětluje následovně: „Je to dáno i tím, že děti z majetnějších rodin mají více koníčků a méně času na sociální sítě.“
Na druhé straně z průzkumu dále vyplývá, že 81 procent z tuzemských milionářů se snaží svým dětem materiálně umožnit „jít za svým snem“. Taková podpora souvisí také s tím, že 57
procent českých milionářů přiznává, že jejich potomci mají své sny a nevidí u nich zájem jít v jejich stopách. I proto jen něco málo přes třetinu z nich počítá se svými dětmi ve své firmě a
podnikání.

Co vede k zodpovědnosti a spokojenosti
Souvislost mezi úrovní znalostí, jak pečovat o své duševní a fyzické zdraví, a chováním v pozdějších letech, tedy třeba i náklonností k rizikovém chování, anebo naopak lepším studijním a
pracovním úspěchům, potvrzují výsledky mezinárodní studie HBSC (Health Behavior in School-aged Children) z Univerzity Palackého v Olomouci. Informace v ní vědečtí pracovníci získávali
od dětí ve věku od 13 do 15 let z celkem 230 českých škol.
„Školáci s nižším hodnocením zdravotní gramotnosti vykazují prakticky ve všech porovnávaných kritériích výrazně horší výsledky. Jde o nejrůznější aspekty fyzického i duševního
zdraví,“ říká vedoucí výzkumného týmu z Univerzity PalackéhoMichal Kalman.
Upřesňuje, že mládež s nezájmem o své zdraví výrazně častěji trápí psychosomatické obtíže, sužují je deprese a v životě nejsou mladí celkově spokojení. Proti tomu děti s vyšší úrovní
zdravotní gramotnosti pak hodnotí svůj zdravotní stav i životní spokojenost několikanásobně lépe.

Žádné čáry. Spánek, pohyb a zdravá strava
Podle odborníků platí, že ve školním roce stejně jako o prázdninách by neměly děti ponocovat a je i na rodičích, aby na spánkovou hygienu svých dětí dohlédli. Spánek je totiž nezbytný pro
regeneraci tělesných i duševních sil. Posiluje paměť, kreativitu a imunitní procesy. Kvalitní spánek u dětí dnes podle lékařů narušuje hlavně nadměrné používání smartphonů, tabletů a
počítačů ve večerních hodinách. Jejich obrazovky vyzařují modré světlo, které potlačuje vyplavování spánkového hormonu melatoninu. I na jejich užívání před spaním by měli rodiče u svých
dětí dohlédnout.
Spokojenost a dobrou náladu dětem přináší i přirozený pohyb, kterého však v posledních letech ubývá. Děti a dospívající mládež ve věku 5 až 17 let mají mít podle doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO) minimálně hodinu fyzické aktivity denně. Přičemž by mělo jít o sportovní aktivitu od střední intenzity výše. Je to například plavání, jízda na kole, běh či jízda
na kolečkových bruslích.
„Pohyb se vytrácí z běžného života dětí. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku,“ upozorňuje Michal
Kalman.
Do dobré fyzické a psychické kondice vrátí děti a dospívající po roce a půl pandemie covidu i revize jejich jídelníčku. Zaměřit se v ní je třeba hlavně na pravidelný pitný režim a slazené
nápoje v něm nahradit minerální a třeba i kohoutkovou vodou. Omezit spotřebu sladkého jídla a světlého pečiva na minimum a ukázat dětem, že i čokoládová tyčinka se dá nahradit ovocem
nebo mléčným výrobkem. Ve obou případech to prospěje zdraví dětí i peněženkám rodičů.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x), gramotností (1x)
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59. Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede
špičkovou paliativní péči o děti

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.07.2021 (15:30:19)

Internet

Zdravotní gramotnost

HospodářskéNoviny.cz - Hn.cz - Archiv

Jan Úšela, redaktor

Zpravodajství

Manažer Ondřej Vlček a jeho manželka lékařka Katarína pokračují v rychlém rozvoji svého plánu dostat v Česku paliativní péči o vážně nemocné děti na špičkovou světovou úroveň. V březnu
manželé založili rodinnou nadaci, do níž vložili 1,5 miliardy korun z peněz, které si Vlček vydělal coby šéf a akcionář antivirového Avastu.
V dubnu koupili zdevastovanou pražskou usedlost Cibulka, v níž by měl vzniknout hospic a dětské paliativní centrum. Nyní Vlčkovi ohlásili výběr šéfky své nadace, která bude mít vybudování a
provoz zmíněného zařízení na starosti. O chod nové charity se bude starat Ivana Plechatá, někdejší šéfka pražského Domova Sue Ryder, neziskové organizace zaměřené na paliativní péči o
seniory.
„Se zvědavostí člověka, který ve zdravotně-sociální oblasti působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly,“ řekla Plechatá.
Vystudovaná psycholožka byla koncem 90. let poslankyní za ODS a někdejší Unii svobody. Po odchodu z politiky vedla již zmíněnou českou pobočku Sue Ryder a následně i projekty této britské
charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje zdravotní gramotnost Čechů.
Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřujeme sestavení celého
týmu,“ uvedli manželé.
Vlčkovi už v podobné oblasti působí déle. Jejich charita Zlatá rybka od roku 2015 plní přání nevyléčitelně nemocným dětem. Ty se jejím prostřednictvím mohou osobně setkat se svými oblíbenými
sportovci či zpěváky nebo jim Zlatá rybka kupuje třeba notebooky na hraní PC her. Ročně za plnění takových přání organizace vydá jednotky milionů korun.
Nová nadace má ale vedle podstatně většího, 1,5miliardového rozpočtu i mnohem ambicióznější cíle. „Chceme umožnit, aby rodiče s nemocnými dětmi mohli i v nejtěžším období svého života
prožít co nejvíce radosti,“ uvedla Katarína Vlčková, která pracuje jako lékařka v pražském hospici pro dospělé Cesta domů. Její manžel Ondřej se pak o téma paliativní péče zajímá i kvůli tomu, že
jeho matka v hospici zemřela.
Empírový zámeček Cibulka, kde má nové dětské paliativní centrum stát, už desítky let chátrá. Jeho obnovu proto nadace Vlčkových odhaduje na 350 milionů korun a hotová s ní chce být už do
pěti let. V chystaném centru, které bude prvním svého druhu v Česku, se nebude pečovat jen o umírající. Velká část dětských pacientů dokáže s těžkou chorobou žít i několik let, nebo se z ní
dokonce vyléčí.
„Jedním z cílů je ulevit rodičům, kteří se o děti starají nonstop. Na Cibulku budou moci děti na krátký čas umístit, aby načerpali další síly,“ vysvětluje Vlčková. Dodává, že v hospici budou vedle
zdravotníků působit také psychologové či fyzioterapeuti.
Cílem nadace je přimět stát, aby na péči o vážně nemocné děti ze zdravotního pojištění vynakládal více peněz. „Dnes jsou hospice placené z peněz měst, příspěvků od rodin pacientů a relativně
malou částí na ně přispívá stát, což chceme změnit,“ říká Vlček. S manželkou přesto počítají s tím, že budou chystané centrum z většiny dotovat.
Podle plánu manželského páru donátorů by se z Česka měla do 10 let stát země, která bude udávat celosvětové trendy v dětské paliativní péči. „Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací expertů,
podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu,“ uvádí nová
šéfka nadace Vlčkových Plechatá.

POČET AKTUALIZACÍ: 1
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
DUPLICITNÍ S: Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou paliativní péči o děti ( HospodářskéNoviny.cz - Hn.cz - Archiv ); Nová šéfka nadace Vlčkových.
Psycholožka Plechatá má rozjet špičkovou paliativní péči o děti (Economia, a.s. - Hospodářské noviny, ); Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku rozjede špičkovou
paliativní péči o děti (HospodářskéNoviny.cz - Domácí);

Duplicitní

60. Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku
rozjede špičkovou paliativní péči o děti

seznam | nahoru
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Zdroj

Autor

Sekce

14.07.2021 (00:45:02)

Internet

Zdravotní gramotnost

HospodářskéNoviny.cz - Hn.cz - Archiv

Jan Úšela

Deníky

Manažer Ondřej Vlček a jeho manželka lékařka Katarína pokračují v rychlém rozvoji svého plánu dostat v Česku paliativní péči o vážně nemocné děti na špičkovou světovou úroveň. V
březnu manželé založili rodinnou nadaci, do níž vložili 1,5 miliardy korun z peněz, které si Vlček vydělal coby šéf a akcionář antivirového Avastu.
V dubnu koupili zdevastovanou pražskou usedlost Cibulka, v níž by měl vzniknout hospic a dětské paliativní centrum. Nyní Vlčkovi ohlásili výběr šéfky své nadace, která bude mít vybudování
a provoz zmíněného zařízení na starosti. O chod nové charity se bude starat Ivana Plechatá, někdejší šéfka pražského Domova Sue Ryder, neziskové organizace zaměřené na paliativní
péči o seniory.
„Se zvědavostí člověka, který ve zdravotně-sociální oblasti působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly,“ řekla Plechatá.
Vystudovaná psycholožka byla koncem 90. let poslankyní za ODS a někdejší Unii svobody. Po odchodu z politiky vedla již zmíněnou českou pobočku Sue Ryder a následně i projekty této
britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje zdravotní gramotnost Čechů.
Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřujeme sestavení
celého týmu,“ uvedli manželé.
Vlčkovi už v podobné oblasti působí déle. Jejich charita Zlatá rybka od roku 2015 plní přání nevyléčitelně nemocným dětem. Ty se jejím prostřednictvím mohou osobně setkat se svými
oblíbenými sportovci či zpěváky nebo jim Zlatá rybka kupuje třeba notebooky na hraní PC her. Ročně za plnění takových přání organizace vydá jednotky milionů korun.
Nová nadace má ale vedle podstatně většího, 1,5miliardového rozpočtu i mnohem ambicióznější cíle. „Chceme umožnit, aby rodiče s nemocnými dětmi mohli i v nejtěžším období svého
života prožít co nejvíce radosti,“ uvedla Katarína Vlčková, která pracuje jako lékařka v pražském hospici pro dospělé Cesta domů. Její manžel Ondřej se pak o téma paliativní péče zajímá i
kvůli tomu, že jeho matka v hospici zemřela.
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Empírový zámeček Cibulka, kde má nové dětské paliativní centrum stát, už desítky let chátrá. Jeho obnovu proto nadace Vlčkových odhaduje na 350 milionů korun a hotová s ní chce být už
do pěti let. V chystaném centru, které bude prvním svého druhu v Česku, se nebude pečovat jen o umírající. Velká část dětských pacientů dokáže s těžkou chorobou žít i několik let, nebo se
z ní dokonce vyléčí.
„Jedním z cílů je ulevit rodičům, kteří se o děti starají nonstop. Na Cibulku budou moci děti na krátký čas umístit, aby načerpali další síly,“ vysvětluje Vlčková. Dodává, že v hospici budou
vedle zdravotníků působit také psychologové či fyzioterapeuti.
Cílem nadace je přimět stát, aby na péči o vážně nemocné děti ze zdravotního pojištění vynakládal více peněz. „Dnes jsou hospice placené z peněz měst, příspěvků od rodin pacientů a
relativně malou částí na ně přispívá stát, což chceme změnit,“ říká Vlček. S manželkou přesto počítají s tím, že budou chystané centrum z většiny dotovat.
Podle plánu manželského páru donátorů by se z Česka měla do 10 let stát země, která bude udávat celosvětové trendy v dětské paliativní péči. „Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací
expertů, podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu,“
uvádí nová šéfka nadace Vlčkových Plechatá.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

Duplicitní
seznam | nahoru

61. Nová šéfka nadace Vlčkových. Psycholožka Plechatá má rozjet
špičkovou paliativní péči o děti
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

14.07.2021 (00:35:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

Economia, a.s. - Hospodářské noviny

Jan Úšela

Ekonomika a Finance

Manažer Ondřej Vlček a jeho manželka lékařka Katarína pokračují v rychlém rozvoji svého plánu dostat v Česku paliativní péči o vážně nemocné děti na špičkovou světovou úroveň. V
březnu manželé založili rodinnou nadaci, do níž vložili 1,5 miliardy korun z peněz, které si Vlček vydělal coby šéf a akcionář antivirového Avastu.
V dubnu koupili zdevastovanou pražskou usedlost Cibulka, v níž by měl vzniknout hospic a dětské paliativní centrum. Nyní Vlčkovi ohlásili výběr šéfky své nadace, která bude mít vybudování
a provoz zmíněného zařízení na starosti. O chod nové charity se bude starat Ivana Plechatá, někdejší šéfka pražského Domova Sue Ryder, neziskové organizace zaměřené na paliativní
péči o seniory. „Se zvědavostí člověka, který ve zdravotně-sociální oblasti působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly,“ řekla
Plechatá.
Vystudovaná psycholožka byla koncem 90. let poslankyní za ODS a někdejší Unii svobody. Po odchodu z politiky vedla již zmíněnou českou pobočku Sue Ryder a následně i projekty této
britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje zdravotní gramotnost Čechů.
Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřujeme sestavení
celého týmu,“ uvedli manželé.
Vlčkovi už v podobné oblasti působí déle. Jejich charita Zlatá rybka od roku 2015 plní přání nevyléčitelně nemocným dětem. Ty se jejím prostřednictvím mohou osobně setkat se svými
oblíbenými sportovci či zpěváky nebo jim Zlatá rybka kupuje třeba notebooky na hraní PC her. Ročně za plnění takových přání organizace vydá jednotky milionů korun.
Nová nadace má ale vedle podstatně většího, 1,5miliardového rozpočtu i mnohem ambicióznější cíle. „Chceme umožnit, aby rodiče s nemocnými dětmi mohli i v nejtěžším období svého
života prožít co nejvíce radosti,“ uvedla Katarína Vlčková, která pracuje jako lékařka v pražském hospici pro dospělé Cesta domů. Její manžel Ondřej se pak o téma paliativní péče zajímá i
kvůli tomu, že jeho matka v hospici zemřela.
Empírový zámeček Cibulka, kde má nové dětské paliativní centrum stát, už desítky let chátrá. Jeho obnovu proto nadace Vlčkových odhaduje na 350 milionů korun a hotová s ní chce být už
do pěti let. V chystaném centru, které bude prvním svého druhu v Česku, se nebude pečovat jen o umírající. Velká část dětských pacientů dokáže s těžkou chorobou žít i několik let, nebo se
z ní dokonce vyléčí.
„Jedním z cílů je ulevit rodičům, kteří se o děti starají nonstop. Na Cibulku budou moci děti na krátký čas umístit, aby načerpali další síly,“ vysvětluje Vlčková. Dodává, že v hospici budou
vedle zdravotníků působit také psychologové či fyzioterapeuti.
Cílem nadace je přimět stát, aby na péči o vážně nemocné děti ze zdravotního pojištění vynakládal více peněz. „Dnes jsou hospice placené z peněz měst, příspěvků od rodin pacientů a
relativně malou částí na ně přispívá stát, což chceme změnit,“ říká Vlček. S manželkou přesto počítají s tím, že budou chystané centrum z většiny dotovat.
Podle plánu manželského páru donátorů by se z Česka měla do 10 let stát země, která bude udávat celosvětové trendy v dětské paliativní péči. „Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací
expertů, podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu,“
uvádí nová šéfka nadace Vlčkových Plechatá.
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KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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62. Nadace Vlčkových má novou šéfku. Psycholožka Plechatá v Česku
rozjede špičkovou paliativní péči o děti
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Zdravotní gramotnost

HospodářskéNoviny.cz - Domácí

Jan Úšela, redaktor

Zpravodajství

Manažer Ondřej Vlček a jeho manželka lékařka Katarína pokračují v rychlém rozvoji svého plánu dostat v Česku paliativní péči o vážně nemocné děti na špičkovou světovou úroveň. V
březnu manželé založili rodinnou nadaci, do níž vložili 1,5 miliardy korun z peněz, které si Vlček vydělal coby šéf a akcionář antivirového Avastu.
V dubnu koupili zdevastovanou pražskou usedlost Cibulka, v níž by měl vzniknout hospic a dětské paliativní centrum. Nyní Vlčkovi ohlásili výběr šéfky své nadace, která bude mít vybudování
a provoz zmíněného zařízení na starosti. O chod nové charity se bude starat Ivana Plechatá, někdejší šéfka pražského Domova Sue Ryder, neziskové organizace zaměřené na paliativní
péči o seniory.
„Se zvědavostí člověka, který ve zdravotně-sociální oblasti působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly,“ řekla Plechatá.
Vystudovaná psycholožka byla koncem 90. let poslankyní za ODS a někdejší Unii svobody. Po odchodu z politiky vedla již zmíněnou českou pobočku Sue Ryder a následně i projekty této
britské charity v Evropě a Africe. V poslední dekádě se Plechatá věnuje především své neziskovce Průvodce pacienta, která posiluje zdravotní gramotnost Čechů.
Původně Vlčkovi vypsali výběrové řízení na generálního šéfa nadace, jemuž měl být k ruce ještě provozní ředitel. „Ivana Plechatá se nám všem ale líbí natolik, že jí svěřujeme sestavení
celého týmu,“ uvedli manželé.
Vlčkovi už v podobné oblasti působí déle. Jejich charita Zlatá rybka od roku 2015 plní přání nevyléčitelně nemocným dětem. Ty se jejím prostřednictvím mohou osobně setkat se svými
oblíbenými sportovci či zpěváky nebo jim Zlatá rybka kupuje třeba notebooky na hraní PC her. Ročně za plnění takových přání organizace vydá jednotky milionů korun.
Nová nadace má ale vedle podstatně většího, 1,5miliardového rozpočtu i mnohem ambicióznější cíle. „Chceme umožnit, aby rodiče s nemocnými dětmi mohli i v nejtěžším období svého
života prožít co nejvíce radosti,“ uvedla Katarína Vlčková, která pracuje jako lékařka v pražském hospici pro dospělé Cesta domů. Její manžel Ondřej se pak o téma paliativní péče zajímá i
kvůli tomu, že jeho matka v hospici zemřela.
Empírový zámeček Cibulka, kde má nové dětské paliativní centrum stát, už desítky let chátrá. Jeho obnovu proto nadace Vlčkových odhaduje na 350 milionů korun a hotová s ní chce být už
do pěti let. V chystaném centru, které bude prvním svého druhu v Česku, se nebude pečovat jen o umírající. Velká část dětských pacientů dokáže s těžkou chorobou žít i několik let, nebo se
z ní dokonce vyléčí.
„Jedním z cílů je ulevit rodičům, kteří se o děti starají nonstop. Na Cibulku budou moci děti na krátký čas umístit, aby načerpali další síly,“ vysvětluje Vlčková. Dodává, že v hospici budou
vedle zdravotníků působit také psychologové či fyzioterapeuti.
Cílem nadace je přimět stát, aby na péči o vážně nemocné děti ze zdravotního pojištění vynakládal více peněz. „Dnes jsou hospice placené z peněz měst, příspěvků od rodin pacientů a
relativně malou částí na ně přispívá stát, což chceme změnit,“ říká Vlček. S manželkou přesto počítají s tím, že budou chystané centrum z většiny dotovat.
Podle plánu manželského páru donátorů by se z Česka měla do 10 let stát země, která bude udávat celosvětové trendy v dětské paliativní péči. „Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací
expertů, podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu,“
uvádí nová šéfka nadace Vlčkových Plechatá.
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63. Hyde Park Dyslipidémie
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Zdraví a zdravotnictví

V úvodu si prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT), položil otázku, proč je třeba se stále zabývat dyslipidémiemi. Hlavní důvody jsou dva, přičemž
ten první je veskrze kladný – enormním tempem přibývá nových poznatků o léčbě dyslipidémií a do klinické praxe po dlouhých třiceti letech vstupují nové léky s unikátními mechanismy účinku.
„Teprve v roce 2003 se odborná veřejnost dozvěděla o existenci enzymu PCSK9 a od té doby jeho příběh pokračuje a graduje – dozvěděli jsme se, že inhibicí PCSK9 lze dosahovat mimořádných
výsledků při ovlivňování aterogenních krevních lipidů, konkrétně velmi rychlého a velmi významného snížení koncentrací LDL cholesterolu (LDL‑C), ale i dalších lipoproteinů,“ řekl prof. Vrablík a
doplnil, že další významnou výhodou inhibitorů PCSK9 je subkutánní aplikace v relativně dlouhých, a pro pacienta tudíž pohodlných časových intervalech. Podobně jako je pro prognózu pacienta
škodlivá variabilita krevního tlaku nebo glykémie, přináší rizika i variabilita koncentrací LDL‑C, která bývá při léčbě častá. Zachování setrvale nízkých hodnot LDL‑C pomocí účinných léků je proto
důležité – příznivě jsou ovlivněny nejen kardiovaskulární ukazatele, ale i mortalita. Jak předeslal prof. Vrablík, v blízké budoucnosti se terapeutické možnosti posunou ještě dál, bude možné
ovlivňovat přímo expresi genu pro PCSK9, a to různými způsoby. V Evropě je například už nyní schválena nová terapie pomocí tzv. malé interferující RNA (siRNA), která „umlčuje“ translaci
proteinu pro PCSK9. Výsledkem je snížení koncentrací LDL‑C v míře srovnatelné s inhibicí PCSK9, umlčení translace proteinu pro PCSK9 má ale významně delší působení – injekci stačí
pacientovi podávat jednou za šest měsíců.
Další zajímavé perspektivy pro lipidologii otevírá metoda editování genomu CRISPR cas9, za niž Emmanuelle Charpentierová a Jennifer A. Doudnaová získaly v roce 2020 Nobelovu cenu za
chemii. „Poprvé jsme u živých organismů schopni editovat genom s následkem navození trvalé léčebné odpovědi v případě, že se zaměříme na jeden gen. Čerstvá data ze studií s primáty
publikovaná letos v časopise Nature ukazují, že pomocí CRISPR cas9 dokážeme editovat, tedy modifikovat gen pro PCSK9, a navodit tak trvalé a celoživotní snížení LDL cholesterolu pomocí
dramatického zvýšení životnosti LDL receptorů při absenci PCSK9 v organismu,“ vysvětlil prof. Vrablík a dodal, že ačkoli není zatím jasné, zda se tento mechanismus dostane i do klinické praxe,
jedná se o postup s potenciálem ovlivnit nejen dyslipidémie, ale i léčbu celé řady dalších metabolických chorob.

Pět procent za deset let
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Druhý důvod, proč se stále zabývat dyslipidémiemi, popsal prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS), který byl prof. Vrablíkovi prvním partnerem do
odborné diskuse. Ten důvod je pochmurný – dyslipidémie, významné příčiny kardiovaskulárních (KV) chorob, nejsou celosvětově ještě zdaleka vyřešený problém, naopak se očekává, že výskyt
KV onemocnění bude v nejbližších letech stoupat. V České republice lze podle prof. Linharta za bod zlomu považovat data ÚZIS z roku 2019, kdy ještě čísla nebyla zkreslena pandemií COVID‑19.
Nejčastější příčinou mortality v ČR jsou podle nich právě KV onemocnění – zemře na ně téměř 48 procent žen a 44 procent mužů (na novotvary zemře 22 procent žen a 24 procent mužů). Závažné
je i to, že asi polovina mužů dostane infarkt myokardu (IM) v produktivním, tedy mladém věku. „Česká kardiologická společnost se pod tíhou nepříznivých prognóz rozhodla konat a vytyčila si
ambiciózní cíl snížit v následujících deseti letech kardiovaskulární mortalitu o pět procent,“ oznámil prof. Linhart. ČKS plánuje pomocí osvěty, důsledné léčby a větší spolupráce s praktickými lékaři
současně usilovat o redukci hospitalizací pro KV onemocnění o 10 procent – ovlivnit tak chce počet let strávených v nemoci, protože podle dat IHME z roku 2018 tráví Češi, Slováci a Bulhaři v
rámci Evropy zdaleka nejvíce let jako nemocní. „Ta data můžeme považovat za spolehlivá, protože jsou konzistentní. Soustavně se ukazuje, že patříme mezi nejobéznější, máme nejvyšší
spotřebu alkoholu a kardiovaskulární mortalita je vysoká. Data o letech v nemoci jsou navíc možná ještě přesnější než data o mortalitě, protože hospitalizace pro srdečně‑cévní choroby je většinou
kódována správně,“ doplnil prof. Linhart. „To je jistě dobrý argument pro primární prevenci. Chceme‑li prodloužit léta strávená ve zdraví, nemůžeme čekat, až pacient dostane první, druhou a další
příhodu. Do vývoje jeho prognózy se počítá celková doba, kterou za život stráví s vysokým LDL cholesterolem v krvi, nekontrolovaným diabetem či hypertenzí, nadváhou. Konečná suma rizika je
dána součtem let, kdy jsme neintervenovali a nechali rizikové faktory působit v domnění, že ten člověk je vlastně ještě mladý a ještě to s ním není tak zlé,“ souhlasil prof. Vrablík. Zdůraznil tak
aspekt, který je akcentován zejména v poslední době – na nic nečekat a intervenovat včas, tedy v době, kdy KV rizikové faktory ještě nestihly způsobit nevratné změny.
Prof. Linhart se znovu vrátil ke křivce vývoje mortality z KV příčin – vše nasvědčuje tomu, že kolem roku 2015 došlo celosvětově k nastolení nového trendu v podobě růstu mortality z KV příčin. Zdá
se, že se trend prodlužování střední délky života zastavil. Orthendal et al. (Clinical Cardiology 2019) dokonce namodelovali předpověď, podle níž bez další inovativní léčby a modifikace rizikových
faktorů může úmrtnost z KV příčin do roku 2040 stoupnout až o 41 procent. „Jde o americký model, který se už vyplnil zhruba ve dvou třetinách amerických států,“ uvedl prof. Linhart a dodal, že
černý scénář by se mohl začít plnit i v České republice – i z dat epidemiologické studie Czech post‑MONICA (Cífková et al., Cor Vasa 2020) vyplývá, že kolem roku 2015 se zastavilo snižování
hodnot LDL‑C v populaci a křivka začala naopak stoupat. „Co můžeme udělat, aby se trend vrátil do správné trajektorie? Zvýšit agresivitu našich intervencí. Ta může vyplývat z nových terapií a z
toho, že budeme důslední v primární prevenci. V sekundární prevenci už asi děláme, co můžeme, i když asi i zde můžeme být ještě efektivnější – podle studie EUROASPIRE V se totiž stále dost
dobře nedaří kontrolovat krevní tlak a lipidy,“ řekl prof. Linhart. Podle jeho slov je při snižování KV morbidity a mortality důležitá také ekonomická prosperita země. Ukazuje se (Timmis et al., Eur
Heart J 2020), že existuje vztah mezi mortalitou z KV příčin a výší hrubého domácího produktu (HDP) – čím je HDP vyšší, tím nižší je mortalita z KV příčin. V ČR jsou doloženy i významné
regionální rozdíly v hospitalizacích pro IM – jsou vyšší v krajích s nejnižším socioekonomickým výkonem ve srovnání s bohatými regiony. Ze všeho uvedeného vyplývá, že KV onemocnění rozhodně
nebudou na ústupu bez zvýšeného úsilí v oblasti primární a sekundární prevence. „Hrozí obrácení příznivého trendu, pokud nezvýšíme aktivitu na úrovni populační prevence, podpory péče o
rizikové nemocné a v zavádění nových postupů a léků,“ uzavřel prof. Linhart.

Cholesterol stále podceňovaný
„Vysoké koncentrace LDL cholesterolu v krvi jsou kauzální rizikový faktor KV onemocnění, proto je potřeba k LDL cholesterolu napřít terapeutické úsilí, ačkoli samozřejmě v principu platí, že je
třeba intervenovat všechny ovlivnitelné rizikové faktory přítomné u pacienta,“ navázal prof. MUDr. Richard Češka, DrSc., předseda České internistické společnosti ČLS JEP a vedoucí Centra
preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Připomněl též, že už v 70. letech minulého století byla ověřována regrese aterosklerózy (AS) po vysokých dávkách cholestyraminu
a ezetimibu. Regrese AS byla navozena, a to proto, že byli léčeni velmi rizikoví nemocní s vysokými hodnotami cholesterolu v krvi. Podle prof. Češky je potvrzeno, že každé snížení LDL‑C vede k
regresi AS a snížení KV rizika. Jde přitom o snižování LDL‑C jako takové, bez ohledu na způsob, jakým jej bylo dosaženo – AS totiž regreduje i při léčbě LDL aferézou nebo bariatrickou chirurgií.
Profesor Vrablík doplnil, že cholesterol je jediným kauzálním rizikovým faktorem tzv. aterosklerotických KV onemocnění (ASKVO) – bez jeho dodávky „klasická“ AS nemůže pravděpodobně
vzniknout. „O to více jsem zklamán, že i dnes, všem robustním důkazům navzdory, je cholesterolémie mezi odbornou i laickou veřejností stále podceňována. V důsledku to velmi významně
poškozuje celou naši populaci,“ posteskl si prof. Češka. Připustil ale, že se situace postupně mění k lepšímu a kardiologové a angiologové si už více všímají cholesterolu u svých pacientů. Na
otázku prof. Vrablíka, kde podle něj leží hlavní příčina současného neblahého vývoje mortality z KV příčin, prof. Češka odpověděl: „Myslím si, že je to životospráva společnosti jako takové.
Blahobyt, který nám ale nepřináší delší kvalitní život. Ano, bohatněme, ale rozumně – investujme peníze do správných věcí, třeba do pohybových aktivit. V životosprávě máme rozhodně velké
rezervy. Léky jistě nemají být řešením pro všechny, byť je v budoucnu budeme užívat mnohem jednodušeji.“ V závěru rozhovoru se prof. Češka pozastavil nad grafem ze studie FOURIER
(Sabatine et al., NEJM 2017), který demonstruje redukci prvních a následných KV příhod po intenzivní hypolipidemické léčbě statiny s evolokumabem (viz graf). „Ubylo celkem 520 velkých
kardiovaskulárních příhod, což není vůbec málo – měli bychom za nimi vidět 520 unikátních osudů pacientů a jejich rodin.“
Další pozvaný odborník, prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., z IKEM Praha, byl mimo jiné vyzván k tomu, aby se zamyslel nad rozvrstvením léčebného armamentária v budoucnu. Podle jeho slov na
první místě jsou a budou režimová opatření a ze scény zřejmě ještě dlouho nezmizejí statiny, které se výhodně doplňují s ezetimibem. „Inhibitory PCSK9 posouvají naše možnosti úplně jinam, k
hodnotám LDL cholesterolu blížícím se nule. V sekundární prevenci je totiž naprosto zásadní léčit k minimálním hodnotám, zvlášť když pacienti mají další cévní poškození. V primární prevenci to
bude vždy o něco složitější, nicméně všechna data, která máme k dispozici, ukazují, že čím dříve a níže budeme LDL cholesterol snižovat, tím menší bude výskyt kardiovaskulárních příhod v
budoucnu u mladších pacientů – a tím myslím už rizikové osoby po čtyřicítce,“ konstatoval prof. Piťha.

Co znamená nízká koncentrace cholesterolu pro mozek?
Diskuse o cholesterolu by nebyla úplná bez pohledu neurologa, proto byl do Hyde Parku Dyslipidémie přizván také doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., předseda Cerebrovaskulární sekce České
neurologické společnosti ČLS JEP a primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Předeslal, že průměrný věk pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) je většinou 72 let a v důsledku
CMP umírají v nadpoloviční většině ženy starší 80 let. Data z velkého souboru pacientů do 50 let věku však ukázala, že nemocní, kteří užívali statin, měli významně nižší riziko recidivy CMP, a to i
když za etiologii jejich CMP nebyla považována přímo AS. Jen asi u 15 procent CMP lze AS velkých tepen považovat za hlavní a jedinou příčinu, přesto snížení lipidů v krvi význam má. Ukázalo
se také (LaRosa et al., NEJM 2005), že vysoká dávka statinu snižuje riziko CMP více než nízká (atorvastatin 10 mg vs. 80 mg). „V posledních doporučených postupech se už ani příliš nepíše o
etiologii cévní mozkové příhody. Nenajdeme tu informaci, že hypolipidemickou léčbu by měli mít jen pacienti s aterosklerózou velkých tepen, ale měli by ji dostat pacienti s takzvanou jakoukoli
ischemickou cévní mozkovou příhodou, a dokonce se mezi vysoce rizikové dostali i pacienti, kteří mají více než padesátiprocentní stenózu karotidy. Agresivně léčen by však měl být i pacient, který
má kardioembolizaci či malotepenné postižení,“ vymezil „hřiště“ doc. Tomek. Na otázku prof. Vrablíka, zda tedy výše LDL‑C hraje roli i u zbylých 85 procent iktů neaterosklerotické etiologie,
odpověděl, že ano – není správné zaměřit se pouze na osoby s viditelnými AS pláty.
Podle doc. Tomka by redukce LDL‑C měla být co největší a není třeba se obávat, že by intenzivní hypolipidemická léčba vedla ke zvýšení rizika mozkové hemoragie. „To je jeden z tradovaných
mýtů, na jehož počátku stála studie SPARCL z roku 2006. Při intenzivní terapii byl sice pozorován nepatrný nárůst hemoragických iktů, ale vždy byl doplněn mnohem významnějším poklesem
ischemických iktů,“ zdůraznil doc. Tomek. A co je zajímavé, velmi recentní metaanalýza (Masson et al., J Stroke Cerebrovasc Dis 2021), která sledovala riziko hemoragických CMP u pacientů s
hodnotami LDL‑C pod 1,4 mmol/l v intervenčních studiích, jako byly JUPITER a IMPROVE‑IT, FOURIER a ODYSSEY Outcomes, ukázala, že agresivní léčba nemá naprosto žádný vliv na výskyt
hemoragických CMP – tedy ani pozitivní, ani negativní. „Dalším zajímavým mýtem, tentokrát tradovaným při léčbě demencí, je, že každý pacient ve vyšším věku by měl mít vyšší cholesterol v krvi,
jinak mu hrozí vyšší riziko Alzheimerovy demence. Není pro to ale žádný důkazní podklad. Naopak, ovlivníme‑li u takových osob kardiovaskulární riziko, tak jim pomůžeme v důsledku asi víc než
nová biologická léčba Alzheimerovy demence,“ podotkl doc. Tomek. I data sledující progresi vaskulární demence (typicky malotepenného postižení závislého na celé řadě dalších faktorů) ukázala,
že u těchto pacientů redukce LDL‑C zpomalí progresi jejich kognitivního deficitu.
„Máme už první data o účinnosti inhibitorů PCSK9 podaných hned při hospitalizaci pro akutní infarkt myokardu, například ze studie EVOPACS z roku 2019. Mohl by stejný přístup fungovat i v
případě iktů?“ zeptal se prof. Vrablík. „Pokud by pacienti splnili indikační kritéria, tedy byli intenzivně předléčeni statiny, což se ale bohužel v praxi děje málokdy, rád bych jim inhibitor PCSK9
podal už za hospitalizace. Myslím si, že tímto směrem se bude moderní intervence ubírat, až to potvrdí klinické studie. Zatím našim pacientům můžeme podat intenzivní léčbu statiny již v prvních
hodinách trvání iktu, což je jistě velice správně,“ usoudil doc. Tomek.

Co může (a měl by) udělat praktický lékař?
Dalším hostem, kterého prof. Vrablík uvítal, byl doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., praktický lékař a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL). Oba připomněli, že lipidy
jsou zcela jistě otázkou primární péče a je jim v první linii věnována pozornost – svědčí o tom i čerstvá novelizace doporučených postupů SVL pro management krevních lipidů v ordinacích
praktických lékařů.
Jak by měl postupovat v klinické praxi praktický lékař, kterému by do ordinace přišel na preventivní prohlídku pacient ve věku 37 let, s celkovým cholesterolem 8,4 mmol/l, LDL‑C 6,4 mmol/l, TG
1,1 mmol/l a HDL‑C 1,5 mmol/l. Oba jeho rodiče mají hypercholesterolémii bez předčasné ASKV příhody. Pacient má fyzikální nález, bilaterální semicirkulární arcus lipoides cornae. „Biochemická
kritéria dávají podezření na familiární hypercholesterolémii, svědčila by pro ni i rodinná anamnéza a fyzikální nález. Ptal bych se sám sebe, proč se na onemocnění nepřišlo dříve, protože dnes
pediatři dělají ve 13 letech věku dítěte kontroly lipidů, pokud k tomu mají důvod na základě rodinné anamnézy. Určitě bych tedy tohoto pacienta zhodnotil jako vysoce rizikového. Hypolipidemickou
léčbu bych zahájil sám, ale zvažoval bych, zda pacienta nepředat k další péči do specializovaného centra. Za zásadní také považuji najít si na pacienta čas a dobře mu vysvětlit jeho rizika a cíle
léčby. Na základě dat o prevalenci familiární hypercholesterolémie lze odhadnout, že každý praktik má v ordinaci pět až deset pacientů s touto diagnózou. Myslím, že kolegové jsou dostatečně
vzdělaní, aby postupovali správně,“ reagoval na modelovou kazuistiku doc. Seifert.
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Druhým modelovým pacientem, který má otestovat reakce praktického lékaře, je sedmdesátník po CMP, který přichází ke kontrole po propuštění z iktového centra. Jeho celkový cholesterol je 5,3
mmol/l, LDL‑C 3,5 mmol/l, TG 2,2 mmol/l a HDL‑C 0,8 mmol/l. Pacient užívá atorvastatin v dávce 20 mg. „Nejprve si udělám zpětnou vazbu nahlédnutím do dokumentace – zda jsem byl v minulosti
dost terapeuticky agresivní, zda pacient spolupracoval. Je nyní každopádně ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, a jeho léčba by proto měla být intenzivní a kontinuální, doplněná o úpravu
životního stylu. I praktický lékař může podat kombinaci statinu s ezetimibem. Pokud tato léčba nebude stačit, je nutné pacienta poslat do centra pro preskripci inhibitorů PCSK9, jejichž seznam je
například na webu České společnosti pro aterosklerózu,“ odpověděl tentokrát doc. Seifert. Současně připustil, že nasazení maximální tolerované dávky statinu, jako je např. atorvastatin 80 mg, a
motivace pacienta k léčbě vyžaduje angažovaný přístup lékaře. „Musím říci, že praktičtí lékaři si teprve zvykají na nová, přísnější doporučení pro management dyslipidémií. Musíme v sobě tu
angažovanost ale hledat, vyplatí se to.“
Posledním pacientem je 59letý muž po AIM, jehož celkový cholesterol je 4,7 mmol/l, TG 1,8 mmol/l, HDL‑C 1,2 mmol/l a LDL‑C 2,7 mmol/l. Užívá atorvastatin v dávce 80 mg denně a přichází ke
kontrole po propuštění z kardiocentra. „Hodnota LDL cholesterolu není optimální v kontextu jeho kardiovaskulárního rizika, měl by mít hodnoty pod 1,4 mmol/l a současně redukci aspoň o 50
procent oproti výchozím hodnotám. Je to asi nejrizikovější pacient, jakého si dokážu představit. Přichází nicméně v době, kdy je nejvíce otevřený našemu působení, v této chvíli s ním lze nejlépe
pracovat. Lékař by s ním měl strávit čas a připravit ho na ambiciózní cíl léčby. Nyní je téměř na dvojnásobku svých cílových hodnot při maximální statinové terapii. Má hodnotu 2,7 mmol/l – při
hodnotách vyšších než 2,5 mmol/l by mohl mít inhibitor PCSK9. Když mu přidáme ezetimib, tak snížíme LDL cholesterol zhruba na 2,2 mmol/l. Bude tak pořád vzdálený své cílové hodnotě, ale
současně ztratí možnost využít benefitu moderní terapie inhibitorem PCSK9,“ konstatoval doc. Seifert, ale dodal, že plátci zdravotní péče na tuto situaci pamatují a upřesňují, že lékař nemusí využít
ezetimib v případě, že pacient je vzdálen od své cílové hodnoty o více než 50 procent (tato podmínka je v praxi splněna vždy, když pacient současně splňuje kritéria pro úhradu inhibitoru PCSK9).
Je tedy vhodné tohoto pacienta odeslat do centra pro léčbu inhibitory PCSK9? „Pokud má pacient svého kardiologa, spoléhal bych v tomto případě na něj. Na druhou stranu, na mých pacientech
mi velmi záleží, takže bych o tom určitě uvažoval i já sám,“ myslí si doc. Seifert. Prof. Vrablík doplnil, že v ČR existují regiony, kde specializovaná ambulantní péče není dostupná nebo není
dostupná dostatečně časně. „Odeslání do centra není navíc limitováno žádnou specializací, může je provést kdokoli a měl by to udělat každý. Není to úplně zavedený postup, ale je to směr, jak
pacienty lépe nasměrovat ke správné péči. Praktický lékař je často jediný kontakt, který eviduje rizikové faktory pacientů po návratu z iktové nebo koronární jednotky,“ řekl prof. Vrablík a zeptal se
doc. Seiferta, zda je reálné žádat po prakticích, aby revidovali své databáze, hledali nejvíce rizikové pacienty a zamýšleli se nad tím, zda je jejich intervence opravdu dostatečná. Podle doc.
Seiferta to příliš reálné není: „Třetinu našich pacientů vídáme na preventivních prohlídkách, na ty se působit dá, u zbylých dvou třetin záleží na interakci. Na část nedosáhneme kvůli jejich nízké
spolupráci – v tomto ohledu je třeba dostatečně silného a soustavného společenského tlaku a zvyšování zdravotní gramotnosti populace.“ Ze zkušeností praktických lékařů také vyplývá, že na
preventivní prohlídky chodí spíše starší ročníky, ze čtyřicátníků a mladších využívá této jedinečné možnosti sotva polovina, byť se situace postupně lepší. Podle doc. Seiferta pomáhá například
zvaní přes SMS.

Až 20 procent mladších osob s IM má FH
Poslední host Hyde Parku, prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., z Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, se vrátil k problematice familiární hypercholesterolémie (FH). Na průzkumu
provedeném u pacientů svého oddělení ukázal, že u osob mladších 50 let po akutním IM se FH vyskytuje s frekvencí až 20 procent, což je 40× více než v běžné populaci. „V naší letošní práci jsme
hodnotili vstupní LDL cholesterol u nemocných po akutním koronárním syndromu. Jednalo se o zhruba 1 500 pacientů. Vstupně bylo už 37 procent z nich léčeno statinem, z toho necelých 14
procent statinem vysoké intenzity, ezetimib užívalo necelé jedno procento osob,“ popsal prof. Ošťádal. Medián LDL‑C při příjmu byl 2,86 mmol/l. Autoři se snažili predikovat vývoj koncentrací
LDL‑C, která by byla reálná v době před nasazením hypolipidemické léčby. „Když jsme odečetli účinek statinů a u malé části pacientů také ezetimibu, dosáhli jsme mediánu LDL cholesterolu
vstupně bez léčby 3,67 mmol/l. Více než 15 procent pacientů mělo LDL cholesterol vyšší než 5 mmol/l, sedm procent vyšší než 6 mmol/l a téměř čtyři procenta nad 7 mmol/l,“ pokračoval prof.
Ošťádal. Celkem 10,5 procenta pacientů splňovalo Dutch‑Lipid Network kritéria pro FH, což bylo celkem téměř 15 procent všech pacientů. „To je vysoké číslo. Pro zjednodušení proto říkáme, že
na FH bychom měli myslet vždy, pokud je LDL cholesterol vyšší než 5 mmol/l. Abychom zvýšili šanci na záchyt tohoto závažného dědičného onemocnění, nemusíme se tolik pozastavovat nad
detekcí klinických známek FH nebo pozitivní rodinné anamnézy, to mohou udělat specializovaná centra projektu MedPed, kam pacienta odešleme. V Česku je jich více než šedesát,“ doporučil
prof. Ošťádal.
Hyde Park Dyslipidémie připomněl staré pravdy, na které se ale mnohdy zapomíná, popsal některé nové a slibné trendy v léčbě hypercholesterolémií a především se pokusil identifikovat postupy,
které by měly zabránit tomu, aby vysoce a velmi vysoce rizikoví pacienti zůstávali bez účinné léčby. Vysoký cholesterol v krvi je jediný kauzální rizikový faktor ASKVO a zatím bohužel nic
nenasvědčuje tomu, že by hypercholesterolémie, a spolu s nimi i KV onemocnění, byly vyřešený problém. Naopak se ukazuje, že KV morbidita a mortalita je celosvětově opět na vzestupu. Úprava
životosprávy zůstává klíčovým preventivním i léčebným opatřením, u řady pacientů lze cílových hodnot LDL‑C dosáhnout kombinací statinu s ezetimibem, důležitým předpokladem jsou ale
dostatečně vysoké dávky. V boji proti LDL‑C platí okřídlené „čím níže, tím lépe“ a současně se přidává „čím dříve, tím lépe“. Tam, kde není možné dosáhnout cíle konvenčními hypolipidemiky,
není čas na vyčkávání, pacient by měl být co nejdříve odeslán do centra pro léčbu inhibitory PCSK9. Tato terapie posouvá dosavadní hranice možného a stlačuje hodnoty LDL‑C opravdu nízko,
výjimkou nejsou hodnoty hluboko pod 1 mmol/l. Přesvědčivě se ukazuje, že je to pro pacienty nejen bezpečné, ale také žádoucí z pohledu redukce mortality.
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Zdraví a zdravotnictví

Proslulý pořad České televize Hyde Park Civilizace hostil za devět let své existence desítky mimořádných osobností z různých oborů lidské činnosti včetně medicíny. Tradiční odborné
sympozium Hyperlipidemia Academy bylo letos pojaté trochu jako Hyde Park Civilizace. Namísto Daniela Stacha programem provázel prof. Michal Vrablík, ale i on si pozval k diskusi
odborníky, kteří mají co říci a kteří mohli odpovídat naprosto upřímně.
V úvodu si prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT), položil otázku, proč je třeba se stále zabývat dys li pi dé mie mi. Hlavní důvody jsou
dva, přičemž ten první je veskrze kladný – enormním tempem přibývá nových poznatků o léčbě dyslipidémií a do klinické praxe po dlouhých třiceti letech vstupují nové léky s unikátními
mechanismy účinku. „Teprve v roce 2003 se odborná veřejnost dozvěděla o existenci enzymu PCSK9 a od té doby jeho příběh pokračuje a graduje – dozvěděli jsme se, že inhibicí PCSK9
lze dosahovat mimořádných výsledků při ovlivňování aterogenních krevních lipidů, konkrétně velmi rychlého a velmi významného snížení koncentrací LDL cholesterolu (LDL-C), ale i dalších
lipoproteinů,“ řekl prof. Vrablík a doplnil, že další významnou výhodou inhibitorů PCSK9 je subkutánní aplikace v relativně dlouhých, a pro pacienta tudíž pohodlných časových intervalech.
Podobně jako je pro prognózu pacienta škodlivá variabilita krevního tlaku nebo glykémie, přináší rizika i variabilita koncentrací LDL-C, která bývá při léčbě častá. Zachování setrvale nízkých
hodnot LDL-C pomocí účinných léků je proto důležité – příznivě jsou ovlivněny nejen kardiovaskulární ukazatele, ale i mortalita. Jak předeslal prof. Vrablík, v blízké budoucnosti se
terapeutické možnosti posunou ještě dál, bude možné ovlivňovat přímo expresi genu pro PCSK9, a to různými způsoby. V Evropě je například už nyní schválena nová terapie pomocí tzv.
malé interferující RNA (siRNA), která „umlčuje“ translaci proteinu pro PCSK9. Výsledkem je snížení koncentrací LDL-C v míře srovnatelné s inhibicí PCSK9, umlčení translace proteinu pro
PCSK9 má ale významně delší působení – injekci stačí pacientovi podávat jednou za šest měsíců.
Další zajímavé perspektivy pro lipidologii otevírá metoda editování genomu CRISPR cas9, za niž Emmanuelle Charpentierová a Jennifer A. Dou dnaová získaly v roce 2020 Nobelovu cenu
za chemii. „Poprvé jsme u živých organismů schopni editovat genom s následkem navození trvalé léčebné odpovědi v případě, že se zaměříme na jeden gen. Čerstvá data ze studií s
primáty publikovaná letos v časopise Nature ukazují, že pomocí CRISPR cas9 dokážeme editovat, tedy modifikovat gen pro PCSK9, a navodit tak trvalé a celoživotní snížení LDL
cholesterolu pomocí dramatického zvýšení životnosti LDL receptorů při absenci PCSK9 v organismu,“ vysvětlil prof. Vrablík a dodal, že ačkoli není zatím jasné, zda se tento mechanismus
dostane i do klinické praxe, jedná se o postup s potenciálem ovlivnit nejen dyslipidémie, ale i léčbu celé řady dalších metabolických chorob.
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Pět procent za deset let
Druhý důvod, proč se stále zabývat dysli pi dé mie mi, popsal prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., předseda České kardiologické společnosti (ČKS), který byl prof. Vrablíkovi prvním partnerem
do odborné diskuse. Ten důvod je pochmurný – dyslipidémie, významné příčiny kardiovaskulárních (KV) chorob, nejsou celosvětově ještě zdaleka vyřešený problém, naopak se očekává, že
výskyt KV onemocnění bude v nejbližších letech stoupat. V České republice lze podle prof. Linharta za bod zlomu považovat data ÚZIS z roku 2019, kdy ještě čísla nebyla zkreslena
pandemií COVID-19. Nejčastější příčinou mortality v ČR jsou podle nich právě KV onemocnění – zemře na ně téměř 48 procent žen a 44 procent mužů (na novotvary zemře 22 procent žen
a 24 procent mužů). Závažné je i to, že asi polovina mužů dostane infarkt myokardu (IM) v produktivním, tedy mladém věku. „Česká kardiologická společnost se pod tíhou nepříznivých
prognóz rozhodla konat a vytyčila si ambiciózní cíl snížit v následujících deseti letech kardiovaskulární mortalitu o pět procent,“ oznámil prof. Linhart. ČKS plánuje pomocí osvěty, důsledné
léčby a větší spolupráce s praktickými lékaři současně usilovat o redukci hospitalizací pro KV onemocnění o 10 procent – ovlivnit tak chce počet let strávených v nemoci, protože podle dat
IHME z roku 2018 tráví Češi, Slováci a Bulhaři v rámci Evropy zdaleka nejvíce let jako nemocní. „Ta data můžeme považovat za spolehlivá, protože jsou konzistentní. Soustavně se
ukazuje, že patříme mezi nejobéznější, máme nejvyšší spotřebu alkoholu a kardiovaskulární mortalita je vysoká. Data o letech v nemoci jsou navíc možná ještě přesnější než data o
mortalitě, protože hospitalizace pro srdečně-cévní choroby je většinou kódována správně,“ doplnil prof. Linhart. „To je jistě dobrý argument pro primární prevenci. Chceme-li prodloužit léta
strávená ve zdraví, nemůžeme čekat, až pacient dostane první, druhou a další příhodu. Do vývoje jeho prognózy se počítá celková doba, kterou za život stráví s vysokým LDL cholesterolem
v krvi, nekontrolovaným diabetem či hypertenzí, nadváhou. Konečná suma rizika je dána součtem let, kdy jsme neintervenovali a nechali rizikové faktory působit v domnění, že ten člověk je
vlastně ještě mladý a ještě to s ním není tak zlé,“ souhlasil prof. Vrablík. Zdůraznil tak aspekt, který je akcentován zejména v poslední době – na nic nečekat a intervenovat včas, tedy v
době, kdy KV rizikové faktory ještě nestihly způsobit nevratné změny.
Prof. Linhart se znovu vrátil ke křivce vývoje mortality z KV příčin – vše nasvědčuje tomu, že kolem roku 2015 došlo celosvětově k nastolení nového trendu v podobě růstu mortality z KV
příčin. Zdá se, že se trend prodlužování střední délky života zastavil. Orthendal et al. (Clinical Cardiology 2019) dokonce namodelovali předpověď, podle níž bez další inovativní léčby a
modifikace rizikových faktorů může úmrtnost z KV příčin do roku 2040 stoupnout až o 41 procent. „Jde o americký model, který se už vyplnil zhruba ve dvou třetinách amerických států,“
uvedl prof. Linhart a dodal, že černý scénář by se mohl začít plnit i v České republice – i z dat epidemiologické studie Czech post-MONICA (Cífková et al., Cor Vasa 2020) vyplývá, že kolem
roku 2015 se zastavilo snižování hodnot LDL-C v populaci a křivka začala naopak stoupat. „Co můžeme udělat, aby se trend vrátil do správné trajektorie? Zvýšit agresivitu našich intervencí.
Ta může vyplývat z nových terapií a z toho, že budeme důslední v primární prevenci. V sekundární prevenci už asi děláme, co můžeme, i když asi i zde můžeme být ještě efektivnější – podle
studie EUROASPIRE V se totiž stále dost dobře nedaří kontrolovat krevní tlak a lipidy,“ řekl prof. Linhart. Podle jeho slov je při snižování KV morbidity a mortality důležitá také ekonomická
prosperita země. Ukazuje se (Timmis et al., Eur Heart J 2020), že existuje vztah mezi mortalitou z KV příčin a výší hrubého domácího produktu (HDP) – čím je HDP vyšší, tím nižší je
mortalita z KV příčin. V ČR jsou doloženy i významné regionální rozdíly v hospitalizacích pro IM – jsou vyšší v krajích s nejnižším socioekonomickým výkonem ve srovnání s bohatými
regiony. Ze všeho uvedeného vyplývá, že KV onemocnění rozhodně nebudou na ústupu bez zvýšeného úsilí v oblasti primární a sekundární prevence. „Hrozí obrácení příznivého trendu,
pokud nezvýšíme aktivitu na úrovni populační prevence, podpory péče o rizikové nemocné a v zavádění nových postupů a léků,“ uzavřel prof. Linhart.

Cholesterol stále podceňovaný
„Vysoké koncentrace LDL cholesterolu v krvi jsou kauzální rizikový faktor KV onemocnění, proto je potřeba k LDL cholesterolu napřít terapeutické úsilí, ačkoli samozřejmě v principu platí, že
je třeba intervenovat všechny ovlivnitelné rizikové faktory přítomné u pacienta,“ navázal prof. MUDr. Richard Češka, DrSc., předseda České internistické společnosti ČLS JEP a vedoucí
Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Připomněl též, že už v 70. letech minulého století byla ověřována regrese aterosklerózy (AS) po vysokých dávkách
cholestyraminu a ezetimibu. Regrese AS byla navozena, a to proto, že byli léčeni velmi rizikoví nemocní s vysokými hodnotami cholesterolu v krvi. Podle prof. Češky je potvrzeno, že každé
snížení LDL-C vede k regresi AS a snížení KV rizika. Jde přitom o snižování LDL-C jako takové, bez ohledu na způsob, jakým jej bylo dosaženo – AS totiž regreduje i při léčbě LDL
aferézou nebo bariatrickou chirurgií.
Profesor Vrablík doplnil, že cholesterol je jediným kauzálním rizikovým faktorem tzv. aterosklerotických KV onemocnění (ASKVO) – bez jeho dodávky „klasická“ AS nemůže
pravděpodobně vzniknout. „O to více jsem zklamán, že i dnes, všem robustním důkazům navzdory, je cholesterolémie mezi odbornou i laickou veřejností stále podceňována. V důsledku to
velmi významně poškozuje celou naši populaci,“ posteskl si prof. Češka. Připustil ale, že se situace postupně mění k lepšímu a kardiologové a angiologové si už více všímají cholesterolu u
svých pacientů. Na otázku prof. Vrablíka, kde podle něj leží hlavní příčina současného neblahého vývoje mortality z KV příčin, prof. Češka odpověděl: „Myslím si, že je to životospráva
společnosti jako takové. Blahobyt, který nám ale nepřináší delší kvalitní život. Ano, bohatněme, ale rozumně – investujme peníze do správných věcí, třeba do pohybových aktivit. V
životosprávě máme rozhodně velké rezervy. Léky jistě nemají být řešením pro všechny, byť je v budoucnu budeme užívat mnohem jednodušeji.“ V závěru rozhovoru se prof. Češka
pozastavil nad grafem ze studie FOURIER (Sabatine et al., NEJM 2017), který demonstruje redukci prvních a následných KV příhod po intenzivní hypolipidemické léčbě statiny s
evolokumabem (viz graf). „Ubylo celkem 520 velkých kardiovaskulárních příhod, což není vůbec málo – měli bychom za nimi vidět 520 unikátních osudů pacientů a jejich rodin.“
Další pozvaný odborník, prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., z IKEM Praha, byl mimo jiné vyzván k tomu, aby se zamyslel nad rozvrstvením léčebného armamentária v budoucnu. Podle jeho slov
na první místě jsou a budou režimová opatření a ze scény zřejmě ještě dlouho nezmizejí statiny, které se výhodně doplňují s ezetimibem. „Inhibitory PCSK9 posouvají naše možnosti úplně
jinam, k hodnotám LDL cholesterolu blížícím se nule. V sekundární prevenci je totiž naprosto zásadní léčit k minimálním hodnotám, zvlášť když pacienti mají další cévní poškození. V
primární prevenci to bude vždy o něco složitější, nicméně všechna data, která máme k dispozici, ukazují, že čím dříve a níže budeme LDL cholesterol snižovat, tím menší bude výskyt
kardiovaskulárních příhod v budoucnu u mladších pacientů – a tím myslím už rizikové osoby po čtyřicítce,“ konstatoval prof. Piťha.
Co znamená nízká koncentrace cholesterolu pro mozek?
Diskuse o cholesterolu by nebyla úplná bez pohledu neurologa, proto byl do Hyde Parku Dyslipidémie přizván také doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., předseda Cerebrovaskulární sekce České
neurologické společnosti ČLS JEP a primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole. Předeslal, že průměrný věk pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP) je většinou 72 let a v
důsledku CMP umírají v nadpoloviční většině ženy starší 80 let. Data z velkého souboru pacientů do 50 let věku však ukázala, že nemocní, kteří užívali statin, měli významně nižší riziko
recidivy CMP, a to i když za etiologii jejich CMP nebyla považována přímo AS. Jen asi u 15 procent CMP lze AS velkých tepen považovat za hlavní a jedinou příčinu, přesto snížení lipidů v
krvi význam má. Ukázalo se také (LaRosa et al., NEJM 2005), že vysoká dávka statinu snižuje riziko CMP více než nízká (atorvastatin 10 mg vs. 80 mg). „V posledních doporučených
postupech se už ani příliš nepíše o etiologii cévní mozkové příhody. Nenajdeme tu informaci, že hypolipidemickou léčbu by měli mít jen pacienti s aterosklerózou velkých tepen, ale měli by ji
dostat pacienti s takzvanou jakoukoli ischemickou cévní mozkovou příhodou, a dokonce se mezi vysoce rizikové dostali i pacienti, kteří mají více než padesátiprocentní stenózu karotidy.
Agresivně léčen by však měl být i pacient, který má kardioembolizaci či malotepenné postižení,“ vymezil „hřiště“ doc. Tomek. Na otázku prof. Vrablíka, zda tedy výše LDL-C hraje roli i u
zbylých 85 procent iktů neaterosklerotické etiologie, odpověděl, že ano – není správné zaměřit se pouze na osoby s viditelnými AS pláty.
Podle doc. Tomka by redukce LDL-C měla být co největší a není třeba se obávat, že by intenzivní hypolipidemická léčba vedla ke zvýšení rizika mozkové hemoragie. „To je jeden z
tradovaných mýtů, na jehož počátku stála studie SPARCL z roku 2006. Při intenzivní terapii byl sice pozorován nepatrný nárůst hemoragických iktů, ale vždy byl doplněn mnohem
významnějším poklesem ischemických iktů,“ zdůraznil doc. Tomek. A co je zajímavé, velmi recentní metaanalýza (Masson et al., J Stroke Cerebrovasc Dis 2021), která sledovala riziko
hemoragických CMP u pacientů s hodnotami LDL-C pod 1,4 mmol/l v intervenčních studiích, jako byly JUPI TER a IMPROVE-IT, FOURIER a ODYS SEY Outcomes, ukázala, že agresivní
léčba nemá naprosto žádný vliv na výskyt hemoragických CMP – tedy ani pozitivní, ani negativní. „Dalším zajímavým mýtem, tentokrát tradovaným při léčbě demencí, je, že každý pacient
ve vyšším věku by měl mít vyšší cholesterol v krvi, jinak mu hrozí vyšší riziko Alzheimerovy demence. Není pro to ale žádný důkazní podklad. Naopak, ovlivníme-li u takových osob
kardiovaskulární riziko, tak jim pomůžeme v důsledku asi víc než nová biologická léčba Alzheimerovy demence,“ podotkl doc. Tomek. I data sledující progresi vaskulární demence (typicky
malotepenného postižení závislého na celé řadě dalších faktorů) ukázala, že u těchto pacientů redukce LDL-C zpomalí progresi jejich kognitivního deficitu.
„Máme už první data o účinnosti inhibitorů PCSK9 podaných hned při hospitalizaci pro akutní infarkt myokardu, například ze studie EVOPACS z roku 2019. Mohl by stejný přístup fungovat i
v případě iktů?“ zeptal se prof. Vrablík. „Pokud by pacienti splnili indikační kritéria, tedy byli intenzivně předléčeni statiny, což se ale bohužel v praxi děje málokdy, rád bych jim inhibitor
PCSK9 podal už za hospitalizace. Myslím si, že tímto směrem se bude moderní intervence ubírat, až to potvrdí klinické studie. Zatím našim pacientům můžeme podat intenzivní léčbu
statiny již v prvních hodinách trvání iktu, což je jistě velice správně,“ usoudil doc. Tomek.
Co může (a měl by) udělat praktický lékař?
Dalším hostem, kterého prof. Vrablík uvítal, byl doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., praktický lékař a vědecký sekretář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL). Oba připomněli,
že lipidy jsou zcela jistě otázkou primární péče a je jim v první linii věnována pozornost – svědčí o tom i čerstvá novelizace doporučených postupů SVL pro management krevních lipidů v
ordinacích praktických lékařů.
Jak by měl postupovat v klinické praxi praktický lékař, kterému by do ordinace přišel na preventivní prohlídku pacient ve věku 37 let, s celkovým cholesterolem 8,4 mmol/l, LDL-C 6,4 mmol/l,
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TG 1,1 mmol/l a HDL-C 1,5 mmol/l. Oba jeho rodiče mají hypercholesterolémii bez předčasné ASKV příhody. Pacient má fyzikální nález, bilaterální semicirkulární arcus lipoides cornae.
„Biochemická kritéria dávají podezření na familiární hypercholesterolémii, svědčila by pro ni i rodinná anamnéza a fyzikální nález. Ptal bych se sám sebe, proč se na onemocnění nepřišlo
dříve, protože dnes pediatři dělají ve 13 letech věku dítěte kontroly lipidů, pokud k tomu mají důvod na základě rodinné anamnézy. Určitě bych tedy tohoto pacienta zhodnotil jako vysoce
rizikového. Hypolipidemickou léčbu bych zahájil sám, ale zvažoval bych, zda pacienta nepředat k další péči do specializovaného centra. Za zásadní také považuji najít si na pacienta čas a
dobře mu vysvětlit jeho rizika a cíle léčby. Na základě dat o prevalenci familiární hypercholesterolémie lze odhadnout, že každý praktik má v ordinaci pět až deset pacientů s touto diagnózou.
Myslím, že kolegové jsou dostatečně vzdělaní, aby postupovali správně,“ reagoval na modelovou kazuistiku doc. Seifert.
Druhým modelovým pacientem, který má otestovat reakce praktického lékaře, je sedmdesátník po CMP, který přichází ke kontrole po propuštění z iktového centra. Jeho celkový cholesterol
je 5,3 mmol/l, LDL-C 3,5 mmol/l, TG 2,2 mmol/l a HDL-C 0,8 mmol/l. Pacient užívá atorvastatin v dávce 20 mg. „Nejprve si udělám zpětnou vazbu nahlédnutím do dokumentace – zda jsem
byl v minulosti dost terapeuticky agresivní, zda pacient spolupracoval. Je nyní každopádně ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, a jeho léčba by proto měla být intenzivní a
kontinuální, doplněná o úpravu životního stylu. I praktický lékař může podat kombinaci statinu s ezetimibem. Pokud tato léčba nebude stačit, je nutné pacienta poslat do centra pro preskripci
inhibitorů PCSK9, jejichž seznam je například na webu České společnosti pro aterosklerózu,“ odpověděl tentokrát doc. Seifert. Současně připustil, že nasazení maximální tolerované dávky
statinu, jako je např. atorvastatin 80 mg, a motivace pacienta k léčbě vyžaduje angažovaný přístup lékaře. „Musím říci, že praktičtí lékaři si teprve zvykají na nová, přísnější doporučení pro
management dyslipidémií. Musíme v sobě tu angažovanost ale hledat, vyplatí se to.“
Posledním pacientem je 59letý muž po AIM, jehož celkový cholesterol je 4,7 mmol/l, TG 1,8 mmol/l, HDL-C 1,2 mmol/l a LDL-C 2,7 mmol/l. Užívá atorvastatin v dávce 80 mg denně a
přichází ke kontrole po propuštění z kardiocentra. „Hodnota LDL cholesterolu není optimální v kontextu jeho kardiovaskulárního rizika, měl by mít hodnoty pod 1,4 mmol/l a současně redukci
aspoň o 50 procent oproti výchozím hodnotám. Je to asi nejrizikovější pacient, jakého si dokážu představit. Přichází nicméně v době, kdy je nejvíce otevřený našemu působení, v této chvíli s
ním lze nejlépe pracovat. Lékař by s ním měl strávit čas a připravit ho na ambiciózní cíl léčby. Nyní je téměř na dvojnásobku svých cílových hodnot při maximální statinové terapii. Má
hodnotu 2,7 mmol/l – při hodnotách vyšších než 2,5 mmol/l by mohl mít inhibitor PCSK9. Když mu přidáme ezetimib, tak snížíme LDL cholesterol zhruba na 2,2 mmol/l. Bude tak pořád
vzdálený své cílové hodnotě, ale současně ztratí možnost využít benefitu moderní terapie inhibitorem PCSK9,“ konstatoval doc. Seifert, ale dodal, že plátci zdravotní péče na tuto situaci
pamatují a upřesňují, že lékař nemusí využít ezetimib v případě, že pacient je vzdálen od své cílové hodnoty o více než 50 procent (tato podmínka je v praxi splněna vždy, když pacient
současně splňuje kritéria pro úhradu inhibitoru PCSK9). Je tedy vhodné tohoto pacienta odeslat do centra pro léčbu inhibitory PCSK9? „Pokud má pacient svého kardiologa, spoléhal bych
v tomto případě na něj. Na druhou stranu, na mých pacientech mi velmi záleží, takže bych o tom určitě uvažoval i já sám,“ myslí si doc. Seifert. Prof. Vrablík doplnil, že v ČR existují regiony,
kde specializovaná ambulantní péče není dostupná nebo není dostupná dostatečně časně. „Odeslání do centra není navíc limitováno žádnou specializací, může je provést kdokoli a měl by
to udělat každý. Není to úplně zavedený postup, ale je to směr, jak pacienty lépe nasměrovat ke správné péči. Praktický lékař je často jediný kontakt, který eviduje rizikové faktory pacientů
po návratu z iktové nebo koronární jednotky,“ řekl prof. Vrablík a zeptal se doc. Seiferta, zda je reálné žádat po prakticích, aby revidovali své databáze, hledali nejvíce rizikové pacienty a
zamýšleli se nad tím, zda je jejich intervence opravdu dostatečná. Podle doc. Seiferta to příliš reálné není: „Třetinu našich pacientů vídáme na preventivních prohlídkách, na ty se působit dá,
u zbylých dvou třetin záleží na interakci. Na část nedosáhneme kvůli jejich nízké spolupráci – v tomto ohledu je třeba dostatečně silného a soustavného společenského tlaku a zvyšování
zdravotní gramotnosti populace.“ Ze zkušeností praktických lékařů také vyplývá, že na preventivní prohlídky chodí spíše starší ročníky, ze čtyřicátníků a mladších využívá této jedinečné
možnosti sotva polovina, byť se situace postupně lepší. Podle doc. Seiferta pomáhá například zvaní přes SMS.
Až 20 procent mladších osob s IM má FH
Poslední host Hyde Parku, prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., z Oddělení akutní kardiologie Nemocnice Na Homolce, se vrátil k problematice familiární hypercholesterolémie (FH). Na
průzkumu provedeném u pacientů svého oddělení ukázal, že u osob mladších 50 let po akutním IM se FH vyskytuje s frekvencí až 20 procent, což je 40× více než v běžné populaci. „V naší
letošní práci jsme hodnotili vstupní LDL cholesterol u nemocných po akutním koronárním syndromu. Jednalo se o zhruba 1 500 pacientů. Vstupně bylo už 37 procent z nich léčeno statinem,
z toho necelých 14 procent statinem vysoké intenzity, ezetimib užívalo necelé jedno procento osob,“ popsal prof. Ošťádal. Medián LDL-C při příjmu byl 2,86 mmol/l. Autoři se snažili
predikovat vývoj koncentrací LDL-C, která by byla reálná v době před nasazením hypolipidemické léčby. „Když jsme odečetli účinek statinů a u malé části pacientů také ezetimibu, dosáhli
jsme mediánu LDL cholesterolu vstupně bez léčby 3,67 mmol/l. Více než 15 procent pacientů mělo LDL cholesterol vyšší než 5 mmol/l, sedm procent vyšší než 6 mmol/l a téměř čtyři
procenta nad 7 mmol/l,“ pokračoval prof. Ošťádal. Celkem 10,5 procenta pacientů splňovalo Dutch-Lipid Network kritéria pro FH, což bylo celkem téměř 15 procent všech pacientů. „To je
vysoké číslo. Pro zjednodušení proto říkáme, že na FH bychom měli myslet vždy, pokud je LDL cholesterol vyšší než 5 mmol/l. Abychom zvýšili šanci na záchyt tohoto závažného dědičného
onemocnění, nemusíme se tolik pozastavovat nad detekcí klinických známek FH nebo pozitivní rodinné anamnézy, to mohou udělat specializovaná centra projektu MedPed, kam pacienta
odešleme. V Česku je jich více než šedesát,“ doporučil prof. Ošťádal.
Hyde Park Dyslipidémie připomněl staré pravdy, na které se ale mnohdy zapomíná, popsal některé nové a slibné trendy v léčbě hypercholesterolémií a především se pokusil identifikovat
postupy, které by měly zabránit tomu, aby vysoce a velmi vysoce rizikoví pacienti zůstávali bez účinné léčby. Vysoký cholesterol v krvi je jediný kauzální rizikový faktor ASKVO a zatím
bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by hypercholesterolémie, a spolu s nimi i KV onemocnění, byly vyřešený problém. Naopak se ukazuje, že KV morbidita a mortalita je celosvětově opět na
vzestupu. Úprava životosprávy zůstává klíčovým preventivním i léčebným opatřením, u řady pacientů lze cílových hodnot LDL-C dosáhnout kombinací statinu s ezetimibem, důležitým
předpokladem jsou ale dostatečně vysoké dávky. V boji proti LDL-C platí okřídlené „čím níže, tím lépe“ a současně se přidává „čím dříve, tím lépe“. Tam, kde není možné dosáhnout cíle
konvenčními hypolipidemiky, není čas na vyčkávání, pacient by měl být co nejdříve odeslán do centra pro léčbu inhibitory PCSK9. Tato terapie posouvá dosavadní hranice možného a
stlačuje hodnoty LDL-C opravdu nízko, výjimkou nejsou hodnoty hluboko pod 1 mmol/l. Přesvědčivě se ukazuje, že je to pro pacienty nejen bezpečné, ale také žádoucí z pohledu redukce
mortality.
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65. Stát neřeší, jak odlehčit rodinám vážně nemocných dětí. Chceme to změnit
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Zdravotní gramotnost

Podle odborníků je v Česku 13 tisíc rodin s dětmi trpícími rakovinou či různými vzácnými chorobami. Přesto u nás není jediný lůžkový hospic pro dětské pacienty, kteří s vážnými nemocemi zápasí i
několik let. Ondřej a Katarína Vlčkovi se to rozhodli změnit. Vlček proto vyčlenil 1,5 miliardy korun, které si vydělal jako šéf a akcionář antivirového Avastu, a na jaře je vložil do rodinné nadace, již
založil se svou ženou, profesí lékařkou.
Hospic a dětské paliativní centrum vybudují v pražské usedlosti Cibulka do pěti let. Doplní tak podobné projekty chystané obdobnými organizacemi v Plzni a Brně. Charita manželského páru má
přitom i další ambiciózní plány. O nich v rozhovoru pro HN mluví nová šéfka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá, někdejší ředitelka neziskové organizace Sue Ryder, která se věnuje paliativní
péči o seniory.
HN: Proč jste se přihlásila do výběrového řízení na šéfku nadace?
Seznámila jsem se s plány Vlčkových a zašla se podívat na Cibulku. No a pak jsem si vybavila, jak jsme před více než 20 lety řešili rekonstrukci pražského Michelského dvora, kde sídlí Sue
Ryder. Ten byl tehdy podobně zdevastovaný, jako je dnes Cibulka. Nakonec jsem se rozhodla, že do toho půjdu právě proto, že jsem v projektu kolem Cibulky viděla spoustu styčných bodů se
svou prací pro Sue Ryder. Ovlivnila mě i široká podpora, kterou má nadace Vlčkových u veřejnosti i odborníků.
HN: Jaké úkoly vám Vlčkovi dali?
Vedle vybudování zázemí pro těžce nemocné děti chtějí přispět k lepšímu ukotvení dětské paliativní péče v Česku. To znamená určit její přesnou zákonnou definici a také to, jak se bude hradit z
veřejného zdravotního či sociálního pojištění. Tahle témata jsou mi velmi blízká. V posledních 20 letech se věnuji hájení práv pacientů a přesvědčování politiků či samospráv, aby se zlepšovalo
financování a standardy zdravotní péče, což jsou i cíle nadace. Nejde ale jen o ni samotnou. Naším cílem je usnadnit péči i ostatním organizacím a odborníkům, kteří na tomto poli už udělali velké
množství práce. Dětský lůžkový hospic v Česku ještě není, ale jsou tu třeba dětské paliativní týmy v nemocnicích nebo poskytovatelé terénní paliativní péče pro děti. I pro ně chceme docílit toho,
aby byli za svou práci dobře placení a v Česku se zavedly standardy péče, které již fungují na světové nebo evropské úrovni.
HN: Co vás čeká ještě do konce tohoto roku?
Hlavní je projekt přestavby Cibulky. Čeká nás příprava přesného zadání architektonické soutěže, jejíž vítěz by měl být znám do konce tohoto roku. Chceme se podívat do zahraničí, jak tam
podobná centra fungují a vypadají, a inspirovat se chceme také v Česku. Do toho už jednáme s památkáři, statiky a místní samosprávou. Všichni jsou nám zatím velmi nápomocní, takže věříme,
že se vyplní vize Vlčkových a Cibulku se podaří do pěti let zrekonstruovat. Vedle toho chci v dalších měsících vytvořit menší administrativní tým, který bude spolupracovat se správní a dozorčí
radou nadace a s odborníky, které budeme chtít přizvat.
HN: Jak by měla Cibulka vypadat z hlediska dětských pacientů? Jaké služby by v ní měli najít?
Když řeknete slovo hospic, tak jde v případě dospělých o péči na samém konci života. U dětí to ale často bývá jiné. Paliativní péče u nich začíná velmi brzy. Jestliže je třeba už miminku stanovena
nějaká vážná diagnóza, tak už v tu chvíli by se mělo vedle léčby – pokud vůbec pro danou chorobu existuje – začít pracovat také s rodinou dítěte. Rodiče i širší rodina potřebují mnoho forem
podpory. Od té psychologické přes sociální, aby jim třeba někdo pomohl s vyřizováním sociálních dávek. S rodiči je také třeba mluvit o tom, jak vypadá prognóza onemocnění, aby se na její
pravděpodobný průběh mohli připravit. Právě takové služby chceme na Cibulce nabízet.
HN: V hospicu chcete mít ambulantní a terénní služby a lůžkovou část, kde by přitom měly být pouhé jednotky lůžek. Není to málo?
Podle nás bude stačit 10 až 15 lůžek. Děti u nás totiž nebudou dlouhodobě, většina pobytů bude nejspíš takzvaně zdravotně respitních, tedy odlehčovacích. Rodiče se o vážně nemocné děti musí
starat neustále, občas si proto potřebují odpočinout, aby načerpali nové síly. Mohou být také případy, kdy máte rodinu s více dětmi. Sourozencům se přitom rodiče nemohou tolik věnovat, protože
pozornost soustřeďují na nemocné dítě. Dětské paliativní centrum proto může posloužit v případech, kdy se rodiče chtějí na pár dnů soustředit na své zdravé děti, aby se necítily odstrčené a
rodina dobře fungovala i po psychické stránce. Někdy se také stává, že se stav nemocného dítěte dočasně zhorší tak, že potřebuje odbornou zdravotní péči, ale ne třeba tak náročnou, aby bylo
třeba jít do nemocnice.
HN: Jak to dnes vypadá s finanční podporou dětské paliativní péče ze strany státu?
Třeba již zmíněná odlehčovací péče není zatím ukotvená v zákoně, takže není státem hrazená. Taková péče by přitom měla být financovaná z více zdrojů, nejen ze zdravotního, ale třeba i ze
sociálního pojištění. Řadu výkonů terénních i lůžkových hospiců, z nichž některé poskytují péči i dětem, už pojišťovny proplácejí. Provozovatelé z řad neziskových organizací se ale musí spoléhat
také na dobrovolné dárce nebo na čerpání různých grantů od státu, krajů nebo obcí. Jejich podávání je ale složité, takže musí poskytovatelé vedle zdravotní péče řešit i velkou administrativu. No a
pak je tu otázka zlepšení odborného vzdělávání. Setkala jsem se třeba s hospicem, který vedle dospělých poskytuje terénní paliativní péči i dětem. Tu lůžkovou už ale nezvládá, protože na to nemá
vyškolené lidi. Personál se leckdy až děsí toho, že by měl pečovat o dítě na lůžku, protože to neumí a je to pro něj složité i po psychické stránce. Tohle jsou podle mě velké výzvy.
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HN: Jak by se podle nadace měla veřejná podpora této péče do budoucna změnit?
Přesný plán zatím nemáme. Každopádně o tom chceme diskutovat a spolupracovat na tom se širokou odbornou veřejností. S ministerstvy a zdravotními pojišťovnami bychom měli mluvit jedním
hlasem a přesvědčovat je na základě dat a přesně vymezených potřeb vážně nemocných dětí a jejich rodin. Třeba Česká asociace vzácných onemocnění už má zpracovaný přehled potřeb svých
paliativních pacientů.
HN: Nadace má na dětskou paliativní péči balík 1,5 miliardy korun. Nebojíte se, že se stát kvůli vysoké podpoře od Vlčkových v tomto případě nebude chtít více angažovat?
Ne, toho se nebojím. Systém péče o nějakou skupinu pacientů, natož dětí s jejich rodinami, přece nemůže být postavený na charitě. Všude v civilizovaném světě podle mě platí, že stát přijímá jistou
míru odpovědnosti za takto zranitelnou skupinu lidí.
HN: Téma umírání je těžké, navíc pokud jde o děti. Vy se mu přesto z pozice šéfky nadace hodláte věnovat. Jak se s tím vyrovnáváte?
O tomhle aspektu jsem před nástupem do nadace samozřejmě uvažovala. Není to ale nic, co bych neznala. Posledních deset let spolupracuji třeba s dětskou onkologií v Brně. Při setkávání s
dětskými pacienty a jejich rodiči jsem se vždy snažila vytvářet si nějakou mentální bariéru, abych se do jejich příběhů příliš emocionálně nepokládala. To vůbec neznamená, že s nimi nesoucítím.
Takový přístup je ale zkrátka nutný, abych mohla v tomto oboru působit jako manažerka. Mě na téhle práci těší, že mohu přispět k ulehčení života rodin se složitým osudem. Samotný fakt, že
vychováváte vážně nemocné dítě, je těžké přijmout. Není proto nutné, aby se v takové situaci musela rodina potácet bez pomoci.
Třeba již zmíněná odlehčovací péče není zatím ukotvená v zákoně, takže není státem hrazená.
IVANA PLECHATÁ (55)
◾ Vystudovala psychologii, koncem 90. let byla poslankyní za ODS a Unii svobody.
◾ Mezi lety 1998 až 2011 působila v charitativní organizaci Sue Ryder. Vedla její českou pobočku a posléze řídila její projekty v Evropě či Africe. V posledních 10 letech se zabývala tématy
posilování zdravotní gramotnosti Čechů a dostupnosti léčby v neziskovkách Ústav lékového průvodce či Průvodce pacienta.
◾ Od začátku července Plechatá řídí Nadaci rodiny Vlčkových.
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Podle odborníků je v Česku 13 tisíc rodin s dětmi trpícími rakovinou či různými vzácnými chorobami. Přesto u nás není jediný lůžkový hospic pro dětské pacienty, kteří s vážnými nemocemi
zápasí i několik let. Ondřej a Katarína Vlčkovi se to rozhodli změnit. Vlček proto vyčlenil 1,5 miliardy korun, které si vydělal jako šéf a akcionář antivirového Avastu, a na jaře je vložil do
rodinné nadace, již založil se svou ženou, profesí lékařkou.
Hospic a dětské paliativní centrum vybudují v pražské usedlosti Cibulka do pěti let. Doplní tak podobné projekty chystané obdobnými organizacemi v Plzni a Brně. Charita manželského
páru má přitom i další ambiciózní plány. O nich v rozhovoru pro HN mluví nová šéfka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá, někdejší ředitelka neziskové organizace Sue Ryder, která se
věnuje paliativní péči o seniory.
HN: Proč jste se přihlásila do výběrového řízení na šéfku nadace?
Seznámila jsem se s plány Vlčkových a zašla se podívat na Cibulku. No a pak jsem si vybavila, jak jsme před více než 20 lety řešili rekonstrukci pražského Michelského dvora, kde sídlí Sue
Ryder. Ten byl tehdy podobně zdevastovaný, jako je dnes Cibulka. Nakonec jsem se rozhodla, že do toho půjdu právě proto, že jsem v projektu kolem Cibulky viděla spoustu styčných
bodů se svou prací pro Sue Ryder. Ovlivnila mě i široká podpora, kterou má nadace Vlčkových u veřejnosti i odborníků.
HN: Jaké úkoly vám Vlčkovi v čele nadace dali?
Vedle vybudování zázemí pro těžce nemocné děti chtějí přispět k lepšímu ukotvení dětské paliativní péče v Česku. To znamená určit její přesnou zákonnou definici a také to, jak se bude
hradit z veřejného zdravotního či sociálního pojištění. Tahle témata jsou mi velmi blízká. V posledních 20 letech se věnuji hájení práv pacientů a přesvědčování politiků či samospráv, aby se
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zlepšovalo financování a standardy zdravotní péče, což jsou i cíle nadace. Nejde ale jen o ni samotnou. Naším cílem je usnadnit péči i ostatním organizacím a odborníkům, kteří na tomto
poli už udělali velké množství práce. Dětský lůžkový hospic v Česku ještě není, ale jsou tu třeba dětské paliativní týmy v nemocnicích nebo poskytovatelé terénní paliativní péče pro děti. I pro
ně chceme docílit toho, aby byli za svou práci dobře placení a v Česku se zavedly standardy péče, které již fungují na světové nebo evropské úrovni.
HN: Co vás čeká ještě do konce tohoto roku?
Hlavní je projekt přestavby Cibulky. Čeká nás příprava přesného zadání architektonické soutěže, jejíž vítěz by měl být znám do konce tohoto roku. Chceme se podívat do zahraničí, jak tam
podobná centra fungují a vypadají, a inspirovat se chceme také v Česku. Do toho už jednáme s památkáři, statiky a místní samosprávou. Všichni jsou nám zatím velmi nápomocní, takže
věříme, že se vyplní vize Vlčkových a Cibulku se podaří do pěti let zrekonstruovat. Vedle toho chci v dalších měsících vytvořit menší administrativní tým, který bude spolupracovat se správní
a dozorčí radou nadace a s odborníky, které budeme chtít přizvat.
HN: Jak by měla Cibulka vypadat z hlediska dětských pacientů? Jaké služby by v ní měli najít?
Když řeknete slovo hospic, tak jde v případě dospělých o péči na samém konci života. U dětí to ale často bývá jiné. Paliativní péče u nich začíná velmi brzy. Jestliže je třeba už miminku
stanovena nějaká vážná diagnóza, tak už v tu chvíli by se mělo vedle léčby – pokud vůbec pro danou chorobu existuje – začít pracovat také s rodinou dítěte. Rodiče i širší rodina potřebují
mnoho forem podpory. Od té psychologické přes sociální, aby jim třeba někdo pomohl s vyřizováním sociálních dávek. S rodiči je také třeba mluvit o tom, jak vypadá prognóza onemocnění,
aby se na její pravděpodobný průběh mohli připravit. Právě takové služby chceme na Cibulce nabízet.
HN: V hospicu chcete mít ambulantní a terénní služby a lůžkovou část, kde by přitom měly být pouhé jednotky lůžek. Není to málo?
Podle nás bude stačit 10 až 15 lůžek. Děti u nás totiž nebudou dlouhodobě, většina pobytů bude nejspíš takzvaně zdravotně respitních, tedy odlehčovacích. Rodiče se o vážně nemocné děti
musí starat neustále, občas si proto potřebují odpočinout, aby načerpali nové síly. Mohou být také případy, kdy máte rodinu s více dětmi. Sourozencům se přitom rodiče nemohou tolik
věnovat, protože pozornost soustřeďují na nemocné dítě. Dětské paliativní centrum proto může posloužit v případech, kdy se rodiče chtějí na pár dnů soustředit na své zdravé děti, aby se
necítily odstrčené a rodina dobře fungovala i po psychické stránce. Někdy se také stává, že se stav nemocného dítěte dočasně zhorší tak, že potřebuje odbornou zdravotní péči, ale ne
třeba tak náročnou, aby bylo třeba jít do nemocnice.
Ivana Plechatá (55)
◼ Vystudovala psychologii, koncem 90. let byla poslankyní za ODS a Unii svobody.
◼ Mezi lety 1998 až 2011 působila v charitativní organizaci Sue Ryder. Vedla její českou pobočku a posléze řídila její projekty v Evropě či Africe. V posledních 10 letech se zabývala tématy
posilování zdravotní gramotnosti Čechů a dostupnosti léčby v neziskovkách Ústav lékového průvodce či Průvodce pacienta.
◼ Od začátku července Plechatá řídí Nadaci rodiny Vlčkových.
HN: Jak to dnes vypadá s finanční podporou dětské paliativní péče ze strany státu?
Třeba již zmíněná odlehčovací péče není zatím ukotvená v zákoně, takže není státem hrazená. Taková péče by přitom měla být financovaná z více zdrojů, nejen ze zdravotního, ale třeba i
ze sociálního pojištění. Řadu výkonů terénních i lůžkových hospiců, z nichž některé poskytují péči i dětem, už pojišťovny proplácejí. Provozovatelé z řad neziskových organizací se ale musí
spoléhat také na dobrovolné dárce nebo na čerpání různých grantů od státu, krajů nebo obcí. Jejich podávání je ale složité, takže musí poskytovatelé vedle zdravotní péče řešit i velkou
administrativu. No a pak je tu otázka zlepšení odborného vzdělávání. Setkala jsem se třeba s hospicem, který vedle dospělých poskytuje terénní paliativní péči i dětem. Tu lůžkovou už ale
nezvládá, protože na to nemá vyškolené lidi. Personál se leckdy až děsí toho, že by měl pečovat o dítě na lůžku, protože to neumí a je to pro něj složité i po psychické stránce. Tohle jsou
podle mě velké výzvy.
HN: Jak by se podle nadace měla veřejná podpora této péče do budoucna změnit?
Přesný plán zatím nemáme. Každopádně o tom chceme diskutovat a spolupracovat na tom se širokou odbornou veřejností. S ministerstvy a zdravotními pojišťovnami bychom měli mluvit
jedním hlasem a přesvědčovat je na základě dat a přesně vymezených potřeb vážně nemocných dětí a jejich rodin. Třeba Česká asociace vzácných onemocnění už má zpracovaný přehled
potřeb svých paliativních pacientů.
HN: Nadace má na dětskou paliativní péči balík 1,5 miliardy korun. Nebojíte se, že si stát řekne, že už tohle téma vysokou podporou řeší Vlčkovi, takže se v něm nebude chtít více
angažovat?
Ne, toho se nebojím. Systém péče o nějakou skupinu pacientů, natož dětí s jejich rodinami, přece nemůže být postavený na charitě. Všude v civilizovaném světě podle mě platí, že stát
přijímá jistou míru odpovědnosti za takto zranitelnou skupinu lidí.
HN: Téma umírání je těžké, navíc pokud jde o děti. Vy se mu přesto z pozice šéfky nadace hodláte věnovat. Jak se s tím vyrovnáváte?
O tomhle aspektu jsem před nástupem do nadace samozřejmě uvažovala. Není to ale nic, co bych neznala. Posledních deset let spolupracuji třeba s dětskou onkologií v Brně. Při setkávání
s dětskými pacienty a jejich rodiči jsem se vždy snažila vytvářet si nějakou mentální bariéru, abych se do jejich příběhů příliš emocionálně nepokládala. To vůbec neznamená, že s nimi
nesoucítím. Takový přístup je ale zkrátka nutný, abych mohla v tomto oboru působit jako manažerka. Mě na téhle práci těší, že mohu přispět k ulehčení života rodin se složitým osudem.
Samotný fakt, že vychováváte vážně nemocné dítě, je těžké přijmout. Není proto nutné, aby se v takové situaci musela rodina potácet bez pomoci.
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NEZNÁMÝ

Životní styl

„Relevantními, mezinárodně srovnatelnými ukazateli bylo doloženo, že zdravotní gramotnost v České republice je nízká. Varovným příznakem je malý zájem o zdraví a
nedostačující osobní odpovědnost za své vlastní zdraví,“ argumentují autoři publikace Zdraví 2020.
Odpovědnost za vlastní zdraví má několik rovin. V první řadě je třeba dodržovat zdravý životní styl. Zřejmě každý má povědomí, jak žít zdravě, čemu se vyhýbat, co naopak vyhledávat. A opravdu
nestačí nakoupit si různé vitamíny a bylinkové čaje. To nikoho nespasí. Každý by měl správně jíst, přiměřeně se hýbat, relaxovat a dostatečně a kvalitně spát, nekouřit, nepropadnout alkoholu a
drogám.
Zásady zdravého životního stylu je třeba uplatňovat již od dětství. Starší generace tedy může a měla by pozitivně působit na vnoučata i další děti v okolí.
Této základní úrovni, kterou by měl mít každý zažitou, se říká primární prevence. Jejím cílem je prostě onemocnění zabránit.
To se však vždy nedaří, a pak nastupuje prevence sekundární, která usiluje o předcházení následkům již vzniklé nemoci – včasnou diagnózou a včasnou adekvátní terapií. Nastupují tedy
screeningové programy, preventivní prohlídky, dispenzární péče (tj. pravidelný lékařský dohled nad pacientem trpícím určitou chorobou – diabetem, TBC, nádorem aj.).
Především díky pravidelným prohlídkám mohou lékaři včas podchytit rozvíjející se nemoc a předejít tak komplikacím devastujícím náš organismus.

79/166

Do této úrovně patří také preventivní programy zdravotních pojišťoven, které nabízejí příspěvky na nehrazená očkování, odvykání kouření, vyšetření kožních znamének, preventivní onkologickou
prohlídku, pohybové i další aktivity.
Poslední vrstvou je terciární prevence, jež se snaží obnovit ztracené a omezené funkce organismu. Jejím cílem je rovněž omezit či zastavit progresi onemocnění, zabránit opakování klinických
příhod a zabránit vzniku postižení nebo ztráty soběstačnosti. Zaměřuje se tedy na pacienty v rozvinutém stádiu onemocnění.
Do náplně terciární prevence spadá léčba a rehabilitace se snahou navrátit pacienta do stavu před vypuknutím onemocnění, a tudíž i snaha udržet kvalitu života.
Kdo je zdravotně gramotný ?
Ve všech úrovních prevence je důležitá účinná spolupráce pacienta. Aby byla co nejefektivnější, je třeba, aby si člověk uměl najít zdravotní informace, rozuměl jim a využíval je tak, aby své zdraví
rozvíjel a udržoval. Prostě, aby uměl o svém zdraví kvalifikovaně rozhodovat. V tom však náš národ pokulhává.
Z reprezentativního šetření vyplynulo, že Česká republika ve všech složkách zdravotní gramotnosti zaostává za nejlepšími zeměmi EU. „Zvláště nepříznivá situace je v oblasti podpory zdraví,
tedy ve schopnosti získat informace týkající se chování posilujícího zdraví, schopnosti vyhodnotit je, interpretovat je a chovat se v intencích těchto informací,“ uvádí publikace Zdraví 2020.
Zdravotní gramotnost je podle ní podmíněna některými socioekonomickými a demografickými proměnnými, především věkem, vzděláním a sociálním statusem, a na druhé straně se jeví jako
faktor podmiňující faktické zdravotní chování, jako je tělesná aktivita a udržování tělesné hmotnosti.
Zdravotní gramotnost má přitom klíčový význam pro bezpečnost, kvalitu i efektivitu péče o zdraví. Snížená zdravotní gramotnost souvisí s častějšími návštěvami u lékaře, zhoršeným
pocitem zdraví, nižší úrovni pohybových aktivit a vyšší nadváhou až obezitou.
Lidé s nižší zdravotní gramotností podceňují péči o své zdraví i prevenci. Se potížemi vyhledávají lékaře v pozdních stádiích nemoci, kdy již léčba není dostatečně účinná. Kvůli nižší zdravotní
gramotnosti lidé trpí nemocemi, jimž se zcela mohli vyhnout. A do třetice: pacienti s nízkou zdravotní gramotnosti hůře spolupracují se zdravotníky, méně se podílejí na své léčbě a
znemožňují dosáhnout potřebných výsledků.
Zdravotní gramotnost souvisí i s dalšími fakty: sice žijeme čím dál tím déle, ale nezůstáváme déle zdraví. Čeští muži se dnes dožívají v průměru 76 let. Zdraví je ovšem podle průzkumu
Eurostatu opouští už v 61 letech. Zbylých 15 let prožijí v nemoci.
Ženy sice žijí déle, v průměru se dožívají 82 let, ale ani ony nezískávají navíc roky ve zdraví, to je totiž opouští v průměru v 62 letech. V nemoci prožijí 20 let. Doba života ve zdraví přitom u nás
víceméně stagnuje od šedesátých let minulého století. Naproti tomu Švédové dokázali za stejnou dobu prodloužit svůj život ve zdraví proti nám o devět let.
Sdílené rozhodování
Nedílnou součástí léčby chronických nemocí se čím dál častěji stává tzv. sdílené rozhodování. Dříve (a i někdy i dosud) lékař rozhodnul, jak bude nemoc řešit, a pacient jeho návrh prostě přijal.
Anebo měl možnost léčbu odmítnout, ovšem nemohl si vybrat jinou variantu léčby.
Ano, lékař na rozdíl od medicínského laika disponuje odborným znalostmi i zkušenostmi. A také za zvolenou variantu terapie odpovídá. Ovšem pacient je ten, kdo s výsledkem rozhodnutí bude žít.
Proto je třeba, aby rozhodnutí bylo společné. Samozřejmě v případě, že existují různé varianty léčby dané nemoci.
Tento koncept vyžaduje aktivní spolupráci pacienta. Předpokládá, že pacient své nemoci rozumí, a že ho lékař informuje o jeho zdravotním stavu a o možnostech léčby. Pacient pak přednese svá
přání a společně s lékařem vyberou nejschůdnější řešení.
I v tomto případě faktickou odpovědnost za zvolenou léčbu nese lékař, ovšem pacient se na této odpovědnosti také podílí. Výsledkem by kromě jiného měla být i pacientova lepší spolupráce.
Nemocní, kteří se podílejí na výběru léčby, jsou totiž mnohem lépe informováni o nemoci a její terapii.
Informovanost totiž posiluje důvěru mezi lékařem a pacientem. Proto je klíčová komunikace. Je nutné lékaře se ptát. A pokud není komunikativní, raději uvažujte o změně.
Zkrátka, bylo by fajn, aby se lidé o své zdraví začali zajímat stejně, jako se starají o své auto, domácího mazlíčka či třeba byt.

POČET AKTUALIZACÍ: 1
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (10x), gramotnost (6x), gramotnosti (3x), zdravotně (1x), gramotný (1x), gramotností (1x)
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68. Znojemský deník - strana 3 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

11.07.2021 (22:15:06)

Tisk

Zdravotní gramotnost

VLTAVA LABE MEDIA a.s - Znojemský deník (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
DUPLICITNÍ S: Brněnský deník - strana 3 (automat) ( VLTAVA LABE MEDIA a.s - Brněnský deník (automat) );
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69. Brněnský deník - strana 3 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

11.07.2021 (22:15:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

VLTAVA LABE MEDIA a.s - Brněnský deník (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
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70. Pražská hygiena se aktivně věnuje zdravotní politice a podpoře zdraví
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Jednu z významných aktivit Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) představuje činnost na úseku zdravotní politiky a podpory zdraví. Jde o aktivity typu
implementace národních programů podpory zdraví v podmínkách hlavního města Prahy, kontrola a řízení místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví, monitorování
zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva či rozsáhlá edukační činnost, kterou HSHMP realizuje z pozice orgánu ochrany veřejného zdraví. HSHMP zpracovala
ucelenou a strukturovanou zprávu o aktivitách v dané oblasti za rok 2017, která je přílohou tohoto zkráceného přehledného souhrnu hlavních bodů komplexní zprávy.

V roce 2017 směřovala hlavní snaha HSHMP k naplňování významné části akčních plánů pro implementaci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí „Zdraví 2020“.
Cílové skupiny
HSHMP se oblast zdravotní prevence a politiky snaží přibližovat především široké laické veřejnosti, tj. všem Pražanům. Zvláštní důraz klade na kategorie žáků základních a studentů středních škol
a odborných učilišť. V neposlední řadě však pro HSHMP představuje důležitou skupinu také skupina seniorů a rodičů pečujících o předškolní děti.
Nástroje
Informace a poznatky jsou cílovým skupinám předávány aktivní účastí zaměstnanců HSHMP na zdravotně osvětových akcích v jednotlivých částech Prahy, jakými jsou například oblíbené dny
zdraví. U konkrétních cílových skupin je využíváno přednášek, besed a interaktivních speciálních populárně naučných programů. Významná je však i publikační činnosti HSHMP v dané oblasti a to
především prostřednictvím vlastních internetových stránek nebo také články v recenzovaných či jiných časopisech, které se dané tématice věnují.
Účast a spokojenost veřejnosti na akcích HSHMP se zvyšuje
Preventivně osvětových akcí realizovaných HSHMP se v roce 2017 napřímo účastnilo více než 4 300 lidí. Z výsledků prováděných anket vyplývá vysoká míra spokojenosti většiny účastníků.
Tabulka – účast veřejnosti na jednotlivých typových akcích HSHMP
Nejčastěji propagovaná témata zdravotní prevence a osvěty
► podpora pohybových aktivit
HSHMP se podílela na organizaci a aktivně se účastnila celorepublikové konference „Pohyb v každém věku“, která se uskutečnila 13. listopadu 2017. Na svých internetových stránkách
propagovala pohybově zaměřené akce „Parky v pohybu“ a „Pochod proti diabetu“. V sídle HSHMP v Rytířské byly na schodech jako příklad dobré praxe instalovány polepy podporující chůzi s
označením energetického výdeje.
► správná výživa a stravovací návyky
Toto téma HSHMP řeší převážně v rámci své metodické, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti školního stravování v mateřských, základních a středních školách. V oblasti zdravotní politiky a
podpory zdravého životního stylu HSHMP zásady správné výživy akcentuje hlavně na osvětových akcích pro širokou veřejnost v rámci dnů zdraví.
► duševní zdraví
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HSHMP v rámci přednášek pro seniory zmiňovala otázku aktivní podpory duševního zdraví jako nedílné součásti zdravého způsobu života. Na besedách s rodiči malých dětí byl naproti tomu
akcentován pozitivní vliv klidné uspořádané organizace dne, času, prostředí pro zdravý vývoj dítěte a jeho bezpečí z hlediska prevence nejen fyzických úrazů dítěte, ale i psychického komfortu
obou – matky i dítěte.
► omezování zdravotně rizikového chování se zaměřením na zvýšení informovanosti o škodlivosti užívání tabákových výrobků a omezování škod působených alkoholem
HSHMP v roce 2017 navštívila s projektem „JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM“ několik pražských škol. Žáci a studenti byli seznámeni se zdravotními důsledky kouření. V rámci praktické ukázky jim byly
předvedeny modely zdravé plíce, karcinomem postižené plíce, modely hlenu a dehtu (produkty, které vyprodukuje aktivní kuřák). Kuřáci měli možnost absolvovat měření CO ve vydechovaném
vzduchu a otestovat svoji závislost na nikotinu.
Aktivita zaměřená na prevenci kouření byla taktéž realizována i na dnech zdraví. Celkem 69 kuřáků využilo nabízené možnosti a nechalo si změřit CO ve vydechovaném vzduchu. Všem kuřákům
byla doporučena návštěva odborného Centra pro odvykání kouření. HSHMP vypracovala seznam léčebných center s kontakty na území hl. m. Prahy, který je kuřákům na preventivně – osvětových
akcích předáván.
Tématiku škodlivosti kouření a následků neúměrné konzumace alkoholu HSHMP reflektovala také na svých webových stránkách.
Odborní zaměstnanci HSHMP se na všech akcích spojených s edukací v oblasti kouření věnovali problematice jak aktivního, tak také pasivního kouření. Cílová populace byla upozorněna na
odlišnosti těchto způsobů kouření a jejich negativní následky.
Pro osoby bojující se závislostí na alkoholu a pro jejich rodinné příslušníky, či osoby blízké, HSHMP připravila seznam odborných léčebných center na území hlavního města Prahy, které nabízí
pomoc při léčení závislosti.
Více než 430 lidí seznámila HSHMP s negativním ovlivňováním smyslového vnímání lidského organismu po požití alkoholu na akci „Duben měsíc bezpečnosti“.
► zvládání infekčních onemocnění formou osvěty očkování jako jednoho z nejvýznamnějších preventivních opatření a omezování výskytu a následků infekce HIV/AIDS
V rámci realizace zdravotně výchovných aktivit - Dnů zdraví pro veřejnost a besed pro populaci seniorů a rodičů pečujících o předškolní dětí - byla laické veřejnosti předávána informace o
důležitosti povinného očkování a informace o možnostech nepovinného očkování. HSHMP zaznamenává zájem o tuto problematiku zejména mezi mladou generací, se kterou jsou vedeny diskuse
o významu očkování. Senioři jsou informováni o výhodách bezplatného očkování proti chřipce a pneumokokům během besed. S rodiči malých dětí bývá opakovaně diskutováno o smyslu očkování
a o údajných i faktických zdravotních rizicích.
Přibližně 850 žáků základních a studentů středních škol pražští hygienici v roce 2017 seznámili s důležitosti prevence přenosu viru HIV a rozvinutí nemoci AIDS. Využili k tomu projekt „Hrou proti
AIDS“, jehož cílem je dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, i ostatních pohlavně přenosných infekcí, a o ochraně před
nežádoucím těhotenstvím a nabízí příležitost přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. V roce 2017 se zároveň podařilo proškolit 23 nových moderátorů-průvodců,
kteří nyní mohou projekt na jednotlivých školách s námi realizovat.
► rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR
Během dnů zdraví HSHMP předávala veřejnosti informace o důležitosti včasného záchytu nádorových onemocnění a o možnostech screeningových vyšetření. Proběhla zdravotní osvěta zejména v
oblasti prevence nádoru prsu (nácvik samovyšetření). Celkem bylo v této oblasti intervenováno cca 500 osob. Kromě předání ústní informace a letáků o celostátních screeningových programech
se osvědčila nabízená možnost praktické ukázky, kdy má účastník akce možnost vyzkoušet si na modelu, jak správně postupovat pro včasné odhalení neobvyklých útvarů na vlastním těle.
► zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Toto téma HSHMP reflektovala v rámci přednášek pro seniory. V souvislosti s otázkami případné dlouhodobé léčby následků úrazů byla řešena otázka hospitalizace, následné péče, možnosti
domácí péče a podpory setrvání i zdravotně nebo pohybově limitovaných osob v prostředí vlastní domácnosti.
► celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků
HSHMP v roce 2017 proškolila celkem 22 lékařů před atestací a dále cca 330 studentů zdravotnických středních i vysokých škol.
► informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti
Prostřednictvím svých internetových stránek http://www.hygpraha.cz HSHMP loni publikovala celkem 45 článků na téma zdravotní prevence a podpora zdravého životního stylu. Jednalo například
o články Den jódu, Světový den zdraví, Světový den diabetu, Světový den úrazů, Světový den bez tabáku, Mezinárodní den boje proti drogám, Světový den boje proti rakovině, Světový den boje
proti AIDS, Den hygieny rukou, Mezinárodní den seniorů, Problematika dětských úrazů apod.
HSHMP publikovala i mnohá informační sdělení obsahující užitečné rady, například doporučení v letních měsících pro seniorskou populaci, doporučení pro cestování s malými dětmi, edukace v
oblasti prevence zhoubného melanomu, dodržování pitného režimu v horkých dnech, doporučení pro podporu zdravého životního stylu v období Vánoc.
Pravidelně byla veřejnost informována o všech plánovaných i uskutečněných zdravotně-výchovných aktivitách na území hl. m. Prahy, kde HSHMP byla buď organizátorem, či spoluorganizátorem
akcí.
► projekty orientované na oblast výchovy a vzdělávání
V rámci tohoto tématu se HSHMP věnovala cílové skupině adolescentů ve věku 16-18 let, studentů 2. a 3. ročníků středních škol a 1. a 2. ročníků středních odborných učilišť. Realizovala pro ně
následující zdravotně výchovné akce:
• SŠ, OU – JSEM IN, JÁ NEKOUŘÍM (přednáška/beseda) – prevence rizikového chování
• Den zdraví SOU Služeb - prevence a podpora zdraví, zásady zdravého životního stylu
• Hrou proti AIDS - SŠ a OU - prevence rizikového chování, reprodukční zdraví
Uvedených aktivit se zúčastnilo zhruba 1 400 adolescentů.
► rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel
HSHMP vypracovala celorepublikovou a regionální analýzu dat z oblasti drogové epidemiologie.
Spolupráce s pražskými městskými částmi a dalšími úřady
I v roce 2017 spolupracovala HSHMP se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření
vedoucích ke zlepšování zdravotního stavu a kvality života Pražanů. Významnou část spolupracujících subjektů tvoří jednotlivé pražské městské části. Tato spolupráce spočívá hlavně v účasti
HSHMP na akcích typu „Dny zdraví“ nebo na besedách pro seniory.
V roce 2017 byla nově navázána spolupráce s MČ Praha 11, MČ Praha 15, MČ Praha 19, MČ Praha 21 a MČ Praha 22, formou účasti HSHMP na Dnech zdraví pro veřejnost. Další aktivity –
besedy pro seniorskou populaci - byly realizovány v roce 2017 poprvé na území MČ Praha 3, MČ Praha 6, MČ Praha 10, MČ Praha 11 a MČ Praha 17.
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Pokračovala spolupráce s Prahou 8, 4 a Libuš.
Kromě městských částí HSHMP spolupracuje i s dalšími institucemi státní správy a samosprávy: Ministerstvem zdravotnictví, Úřadem vlády, Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem dopravy a
dalšími hygienickými stanicemi v jednotlivých krajích.

Nové projekty
Fakt, jak důležitý význam HSHMP oblasti zdravotní politiky a prevence přikládá, dokládá i úsilí při hledání nových forem aktivit. V roce 2017 byl realizován nový projekt s názvem „Umíš se umýt?“
Jeho cílem je edukace laické i odborné veřejnosti v oblasti prevence infekčních chorob - správné hygieny rukou, a to pomocí praktického nácviku mytí rukou a následné kontroly správného postupu
pod UV lampou.
Dalším novým projektem, který HSHMP v roce 2017 pilotně vyzkoušela, je projekt s názvem „Vidí mě?“ Je zaměřen na prevenci úrazů chodců v dopravě. Pilotní ověření proběhlo pro cílovou
skupinu předškolních dětí a žáků ZŠ 1. stupně. V roce 2018 HSHMP plánuje další rozvoj obou nových projektů.
Veškeré podrobnosti o realizovaných aktivitách a činnostech přináší souhrnná informace o činnosti HSHMP na úseku podpory zdraví a zdravotní politiky v roce 2017, která je přílohou tohoto
průvodního sdělení.
V Praze dne 4. dubna 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x)

71. Dětem s psychickými problémy škodí mýty o duševním zdraví. Mizí jen
pomalu

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.11.2021 (05:05:06)

Internet
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I když duševní onemocnění patří k nejčastějším chronickým chorobám, stále jsou zahalena řadou mýtů, pověr a polopravd, které brání ve vyhledání potřebné odborné pomoci. Právě vysoká míra
stigmatizace, se kterou se potýkají jak sami nemocní, tak jejich nejbližší, je stále jednou z největších bariér v úspěšné léčbě. Týká se to bohužel i dětí a dospívajících, pro které může mít navíc
chybějící nebo obtížně dostupná péče dlouhodobé negativní dopady na jejich budoucnost. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se každé páté dítě/dospívající ve věku od 10 do
19 let potýká s duševními obtížemi. Navíc se zhruba polovina chronických duševních onemocnění poprvé objeví ještě před 14. rokem života, tři čtvrtiny pak do 24 let věku.
„Důvodem, proč se lidé stydí vyhledat odbornou pomoc, nebo toto řešení odsouvají, může být strach pramenící z nejistoty, předsudky okolí či neinformovanost v tom, co lze od dané služby
očekávat. Ve společnosti panuje mýtus, že mladí lidé netrpí duševními obtížemi, protože k tomu nemají důvod a zatím toho v životě moc nezažili, přitom každé páté dítě se s nějakou formou
duševních obtíží setkává,“ upozorňuje Dominika Šinaľová, psycholožka, která působí v neziskové organizaci Nevypusť duši, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o duševním zdraví dětí,
dospívajících i dospělých.
Právě duševní zdraví v období dětství a dospívání je do značné míry prediktorem duševního zdraví v dospělosti. Jednoduše řečeno, pokud se dětem a dospívajícím dostane dostatečné edukace o
tom, jak se o vlastní duševní zdraví starat a kdy případně vyhledat pomoc, mají šanci na to, že případné obtíže nebudou mít tak vážné dopady. Navíc pak sami budou pravděpodobně méně
stigmatizující vůči lidem, kteří žijí s psychickým onemocněním.
Přesto má Česko v tomto ohledu dost co dohánět. Podle zjištění Národního ústavu duševního zdraví obecně platí, že informovanost české společnosti v této oblasti není dostatečná. „Veřejnost
nemá povědomí jednak o tématu korelace mezi fyzickým a duševním zdravím, kde jedno výrazným způsobem ovlivňuje druhé, a pak o široké oblasti duševního zdraví od možností prevence přes
způsob monitorování vlastního zhoršujícího se duševního zdraví až po informace o jednotlivých diagnózách duševních onemocnění, možnostech jejich léčby a existujícím systému péče a
podpory,“ vysvětluje Slavomíra Pukanová, koordinátorka projektu Destigmatizace, který je součástí výzkumného programu Sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví. Konkrétním
příkladem neuspokojivé situace je to, že v Česku zcela chybí psychosociální výchova dětí a mladých lidí jako součást vzdělávání.
Vlastní stigmatizace vůči lidem s duševním onemocněním vychází ze tří pilířů, a to nízké zdravotní gramotnosti, kdy veřejnost nemá dostatečné informace o celém tématu duševního zdraví,
následně pak přejímá předsudky a mylné představy o lidech, kteří žijí s těmito diagnózami, a nakonec vůči nim vykazuje diskriminační chování v běžném životě.
„Z toho vyplývá, že míra stigmatizace lidí s potížemi v oblasti duševního zdraví velice úzce souvisí s informovaností a všeobecným přehledem o oblasti duševního zdraví. U těch lidí, kteří mají
objektivních informací málo, případně je jejich kontakt s člověkem s duševním onemocněním zúžen jenom na negativní zkušenost, například na základě negativních a bulvárních zpráv z médií, jsou
stigmatizační postoje velmi výrazné. Projevují se pak sociální distancí, tedy nechutí pracovat, bydlet v sousedství či kamarádit s člověkem s duševním onemocněním,“ dodává Pukanová.
Právě nedostatečné povědomí veřejnosti o duševním zdraví pak má řadu konkrétních negativní dopadů. „Drtivá většina lidí s nějakou psychiatrickou diagnózou se chce zapojit do života co nejvíce,
chce pracovat, tvořit něco i pro ostatní. Vysoká stigmatizace ve společnosti a odmítání jim to pak může ztížit až znemožnit,“ přibližuje Jiří Pasz, novinář a spoluautor knihy Normální šílenství:
Rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním.
„Nedostatečné povědomí se projevuje ve stigmatizaci a diskriminaci na mnoha úrovních života. Konkrétně do může být třeba nedostatek adekvátních služeb, nepochopení a nespolupráce úřadů,
nebo diskriminace ve zdravotnictví. Ta se projevuje třeba tím, že lékaři přisuzují projevy nějaké nemoci psychickému stavu a diagnóze konkrétního člověka. Bolí vás u srdce a máte schizofrenii?
Tak to si jen vymýšlíte. To je jedna z nejzávažnějších forem nedostatečného povědomí, protože to může končit i tragicky,“ dodává.
Stigmatizace pak negativně dopadá i na to, zda lidé s psychickými problémy vyhledají pomoc. Podle zjištění NÚDZ z listopadu 2020 se v tomto roce zhruba 30 procent všech dospělých potýkalo s
nějakými obtížemi v oblasti duševního zdraví. Nutně to neznamená, že u všech z nich již došlo k rozvoji duševního onemocnění, ale spíše to, že se řada z nich nacházela či nachází na pomezí mezi
zdravím a nemocí. Nicméně více než polovina z těch, kteří uváděli, že mají psychické problémy, nikdy nevyhledala odbornou pomoc. „Důvodem pro to může být stále vysoká stigmatizace a
diskriminace lidí s duševním onemocněním, neznalost služeb poskytujících pomoc, ale i chybějí kompetence v péči o vlastní duševní zdraví, které jsou častokrát v české společnosti nahrazovány
nezdravými strategiemi první pomoci při potížích, jako je konzumace návykových látek, hlavně alkoholu,“ shrnuje koordinátorka projektu Destigmatizace.
Na druhé straně to, jak společnost vnímá duševní onemocnění i zdraví, je ovlivnitelné a je možné dosáhnout změny k lepšímu. Podle dat ze tří průřezových šetření NÚDZ provedených mezi lety
2013 až 2019 se ukazuje, že lidé, kteří se v minulosti setkali s celonárodními destigmatizačními projekty, například Iniciativou NA ROVINU, vykazovali v průměru o čtyři procenta tolerantnější
postoje vůči lidem s duševním onemocněním. V případě, že byli vystaveni kontaktu s reformou péče o duševní zdraví, se jejich stigmatizační postoje snížily pak o zhruba sedm procent.
Postupně to také znamená dostávat do veřejného prostoru více konkrétních osobních zkušeností lidí s duševním onemocněním. „Podle výzkumů v oblasti destigmatizace nejvíce pomáhá osobní
setkávání, člověk pak často mění své postoje k výrazně pozitivnějším. I pokud je takové osobní setkání s někým zprostředkované alespoň rozhovorem, může to mít velký potenciál. Lidé jsou
konfrontováni s předsudky, protože najednou zjišťují, že realita je jiná, že i lidé s duševním onemocnění mohou a chtějí žít kvalitní život, mají práci, rodinu, studují školy, mají koníčky nebo se věnují
umění,“ přibližuje Pasz s tím, že i díky lidem, kteří se objevili v knize Normální šílenství a sdílejí své životní výzvy veřejně, se situace pomalu mění.
Vlastní téma duševního zdraví je pak nevhodnější otevírat vhodnou formou právě už u dětí v rámci jejich vzdělávání. „Měli bychom umožnit dětem v rámci školního vzdělávání nejen přístup k
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informacím atraktivní formou, ale také nabízet prostředí, kde je možné o vlastních emocích, potížích či pochybnostech mluvit bez zábran, beze studu a bez obav z jejich zneužití,“ doplňuje
Pukanová.
Konkrétním pozitivním příkladem edukačních aktivity jsou programy organizace Nevypusť duši, které cílí jak přímo na školáky a studenty, tak na jejich vyučující. „S programem Duševní zdravověda
pro středoškoláky jezdíme do středních škol v celé ČR. Dosud našimi programy prošlo více než 8 300 dětí nejen z velkých měst, ale i z regionů ohrožených nerovnostmi ve vzdělávání a
nedostatkem služeb péče o duševní zdraví nezletilých. Na základě zpětné vazby se nám daří mapovat, že před začátkem programu vědělo pouze 60 – 65 procent školáků, kam se v případě
duševních obtíží obrátit. Více než 250 mladistvých se díky našim programům rozhodlo vyhledat pomoc odborníka a v průměru se v každé třídě zvýší znalost dostupných služeb o 30 procent,“
vyjmenovává dopady edukačních aktivit Šinaľová s tím, že zájem mladých lidí o téma duševního zdraví podle zkušeností organizace roste, a běžně na workshopech padají otázky na to, jak pomoci
kamarádovi, který si prochází psychickými obtížemi. „Žáci mají množství informací ze sociálních sítí. Ty ale mohou být zkreslené a opředené spoustou mýtů, proto je třeba o tom mluvit a
relevantně uvádět věci na pravou míru,“ doplňuje.
Pozitivní úlohu ve zvyšování informovanosti a zároveň šíření kvalitních a ověřených informací mohou sehrát také zdravotní pojišťovny. Podle Denisy Kalouskové, ředitelky obchodně-organizačního
úseku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, je úkolem pojišťoven nejen zajistit zdravotní služby a jejich úhrady, ale také podporovat prevenci a osvětovou činnost, což se týká také oblasti
duševního zdraví.
„Vlivem pandemie covid-19 jsme zažili velký tlak na naše duševní zdraví. Celé rodiny byly zavřené doma a prožívali jsme obavy o své zdraví a životy. To s sebou přineslo i větší zájem o
problematiku duševního zdraví. Zdravotní pojišťovny v tomto ohledu nad rámec vlastního zajištění zdravotní péče a její úhrady pak mohou podporovat osvětovou činnost a také prevenci skrze
fondy prevence,“ vysvětluje Denisa Kalousková.
Konkrétně to pro tuto zdravotní pojišťovnu znamená v rámci fondu prevence rozvíjet program Podpory duševního zdraví, v rámci něhož lze čerpat příspěvek pro děti například na psychosomatické
konzultace, skupinové nácviky dovedností, jako jsou různé relaxační techniky, asertivního chování či kurzy pro děti s ADHD. „Z pohledu zákona lze z fondu prevence nad rámec hrazených služeb
hradit „zdravotní služby, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním“.
Právě oblast duševního zdraví lze v tomto ohledu považovat za jednu z nejdůležitějších, a naším cílem je podporovat kvalitní zdravý život našich pojištěnců, ke kterému duševní zdraví
neodmyslitelně patří,“ shrnuje Denisa Kalousková.
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Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude
automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená daňová kvóta
vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení
a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.
Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle letošní
novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.
Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy státního
rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn. mechanismus
směnných kurzů)," uvádí materiál.
Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za zaměstnance
sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského okruhu,
výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování silnic druhých a
třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie,
decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás
konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.
Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Proto také
plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.
Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda prosadit
zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent.
Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok volebního období touto
formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.
V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním
vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou.
V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické
bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti, penzisty
a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice rovněž hodlá
například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.
"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení
nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních věcech hodlá koalice
prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech a zavést víceleté
financování sociálních služeb.
Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě
procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla
podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.
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Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním.
Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice v dokumentu slibuje
posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně orientovaná výuka.
Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti péče,
a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně píše, že strany
chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.
Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v jedné z
variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního
zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu
právních podmínek pro registrované partnery.
Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost", která by
měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod ministerstvo vnitra,
se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná správa zaměstnávat
odborníky.
V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů
a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky Česka, píše se v
něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.
Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat
spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.
V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat
vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií
zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.
Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění
Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit
dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou má
ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní souvisí
plán transformace Státního zdravotního ústavu.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi pojišťovnami a
jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.
Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a
nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou valorizaci.
Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci mezi
sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.
Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v úhradách
poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data zveřejňovat. Slibuje také
monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.
Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a podporovat
nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.
Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a pravidla
pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o lékárenství.
Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm poskytovanou
jednou osobou.
Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají být
psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné financování
služeb pro závislé.
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se měl ze
státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní podmínky
mladých lékařů a jejich odměňování.
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly
motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat produkci
lokálních potravin.
Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s rizikem
rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.
Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic
Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované plodiny na
deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.
V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké společnosti
nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.
U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v kuse.
Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.
Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci farem
na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.
Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako například
kompenzace za ovoce zničené mrazem.
V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal spolufinancování na
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projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.
Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou přispívat k
obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek," dodává
materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles cen dříví.
Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích
Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního řádu,
přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily strany také
další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé protikorupční
organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.
Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním
období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní rekodifikaci
je potřeba politický konsensus napříč stranami.
Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly kabinet
protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a Piráti se Starosty
chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale již
dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který bude
sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.
V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur. Reformovat
chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů," napsali v
dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela zákona o střetu zájmů. Stačí
je jen posunout dál.
V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních
podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.
Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve
vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice. Plánuje
také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a neprolomitelné,
uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.
"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky
vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti,"
uvádí nová koalice ve svém programu.
Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně
modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky
České republiky," uvádí koalice.
Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního
zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily
ceny," stojí v koaličním programu.
Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo statut
bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí koalice. Chce také
posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme nový
energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo
prodávat," uvedla koalice.
Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
"Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který ochrání
české firmy proti konkurenci mimo EU.
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Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní
bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená
daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na
sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.
Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle
letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.
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Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy
státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn.
mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.
Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za
zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského
okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování
silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie,
decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás
konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.
Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025.
Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.
Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda
prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je
nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok
volebního období touto formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.
V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním
vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro
účely zásobování obyvatel pitnou vodou.
V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické
bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti,
penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice
rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.
"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k
dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních
věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných
odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.
Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě
procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se
měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.
Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před
memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice
v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně
orientovaná výuka.
Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti
péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně
píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.
Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v
jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího
státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří
úpravu právních podmínek pro registrované partnery.
Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost",
která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod
ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná
správa zaměstnávat odborníky.
V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných
zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky
Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.
Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a
Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické
oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.
V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a
prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad
veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.
Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění
Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit
dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou
má ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní
souvisí plán transformace Státního zdravotního ústavu.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi
pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.
Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a
nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou
valorizaci.
Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci
mezi sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.
Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v
úhradách poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data
zveřejňovat. Slibuje také monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.
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Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a
podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.
Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a
pravidla pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o
lékárenství.
Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm
poskytovanou jednou osobou.
Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají
být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním
postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné
financování služeb pro závislé.
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se
měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní
podmínky mladých lékařů a jejich odměňování.
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče
měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat
produkci lokálních potravin.
Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s
rizikem rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.
Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic
Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované
plodiny na deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.
V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké
společnosti nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.
U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v
kuse. Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.
Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci
farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.
Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako
například kompenzace za ovoce zničené mrazem.
V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal
spolufinancování na projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.
Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou
přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových
ohnisek," dodává materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles
cen dříví.
Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích
Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního
řádu, přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily
strany také další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé
protikorupční organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.
Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním
období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní
rekodifikaci je potřeba politický konsensus napříč stranami.
Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly
kabinet protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a
Piráti se Starosty chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale
již dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který
bude sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.
V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur.
Reformovat chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a
krajů," napsali v dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela
zákona o střetu zájmů. Stačí je jen posunout dál.
V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních
podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.
Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve
vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice.
Plánuje také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a
neprolomitelné, uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.
"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české
energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování
energetické účinnosti," uvádí nová koalice ve svém programu.
Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření
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výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a
specifické podmínky České republiky," uvádí koalice.
Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního
zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově
nezvýšily ceny," stojí v koaličním programu.
Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo
statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí
koalice. Chce také posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme
nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet
nebo prodávat," uvedla koalice.
Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
"Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který
ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU.
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Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní
bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená
daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na
sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.
Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle
letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.
Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy
státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn.
mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.
Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za
zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského
okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování
silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie,
decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás
konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.
Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025.
Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.
Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda
prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je
nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok
volebního období touto formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.
V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním
vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro
účely zásobování obyvatel pitnou vodou.
V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické
bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti,
penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice
rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.
"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k
dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních
věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných
odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.
Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě
procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se
měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.
Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před
memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice
v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně
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orientovaná výuka.
Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti
péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně
píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.
Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v
jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího
státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří
úpravu právních podmínek pro registrované partnery.
Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost",
která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod
ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná
správa zaměstnávat odborníky.
V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných
zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky
Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.
Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a
Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické
oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.
V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a
prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad
veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.
Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění
Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit
dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou
má ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní
souvisí plán transformace Státního zdravotního ústavu.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi
pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.
Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a
nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou
valorizaci.
Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci
mezi sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.
Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v
úhradách poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data
zveřejňovat. Slibuje také monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.
Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a
podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.
Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a
pravidla pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o
lékárenství.
Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm
poskytovanou jednou osobou.
Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají
být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním
postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné
financování služeb pro závislé.
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se
měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní
podmínky mladých lékařů a jejich odměňování.
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče
měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat
produkci lokálních potravin.
Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s
rizikem rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.
Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic
Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované
plodiny na deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.
V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké
společnosti nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.
U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v
kuse. Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.
Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci
farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.
Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako
například kompenzace za ovoce zničené mrazem.
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V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal
spolufinancování na projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.
Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou
přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových
ohnisek," dodává materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles
cen dříví.
Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích
Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního
řádu, přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily
strany také další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé
protikorupční organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.
Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním
období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní
rekodifikaci je potřeba politický konsensus napříč stranami.
Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly
kabinet protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a
Piráti se Starosty chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale
již dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který
bude sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.
V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur.
Reformovat chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a
krajů," napsali v dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela
zákona o střetu zájmů. Stačí je jen posunout dál.
V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních
podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.
Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve
vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice.
Plánuje také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a
neprolomitelné, uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.
"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české
energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování
energetické účinnosti," uvádí nová koalice ve svém programu.
Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření
výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a
specifické podmínky České republiky," uvádí koalice.
Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního
zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově
nezvýšily ceny," stojí v koaličním programu.
Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo
statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí
koalice. Chce také posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme
nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet
nebo prodávat," uvedla koalice.
Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
"Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který
ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU.
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Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní
bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená
daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na
sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.
Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle
letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.
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Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy
státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn.
mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.
Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za
zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského
okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování
silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie,
decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás
konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.
Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025.
Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.
Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda
prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je
nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok
volebního období touto formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.
V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním
vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro
účely zásobování obyvatel pitnou vodou.
V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické
bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti,
penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice
rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.
"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k
dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních
věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných
odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.
Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě
procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se
měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.
Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před
memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice
v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně
orientovaná výuka.
Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti
péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně
píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.
Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v
jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího
státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří
úpravu právních podmínek pro registrované partnery.
Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost",
která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod
ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná
správa zaměstnávat odborníky.
V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných
zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky
Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.
Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a
Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické
oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.
V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a
prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad
veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.
Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění
Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit
dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou
má ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní
souvisí plán transformace Státního zdravotního ústavu.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi
pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.
Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a
nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou
valorizaci.
Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci
mezi sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.
Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v
úhradách poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data
zveřejňovat. Slibuje také monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.
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Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a
podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.
Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a
pravidla pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o
lékárenství.
Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm
poskytovanou jednou osobou.
Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají
být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním
postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné
financování služeb pro závislé.
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se
měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní
podmínky mladých lékařů a jejich odměňování.
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče
měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat
produkci lokálních potravin.
Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s
rizikem rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.
Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic
Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované
plodiny na deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.
V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké
společnosti nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.
U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v
kuse. Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.
Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci
farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.
Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako
například kompenzace za ovoce zničené mrazem.
V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal
spolufinancování na projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.
Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou
přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových
ohnisek," dodává materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles
cen dříví.
Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích
Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního
řádu, přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily
strany také další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé
protikorupční organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.
Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním
období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní
rekodifikaci je potřeba politický konsensus napříč stranami.
Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly
kabinet protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a
Piráti se Starosty chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale
již dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který
bude sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.
V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur.
Reformovat chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a
krajů," napsali v dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela
zákona o střetu zájmů. Stačí je jen posunout dál.
V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních
podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.
Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve
vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice.
Plánuje také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a
neprolomitelné, uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.
"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české
energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování
energetické účinnosti," uvádí nová koalice ve svém programu.
Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření

93/166

výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a
specifické podmínky České republiky," uvádí koalice.
Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního
zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově
nezvýšily ceny," stojí v koaličním programu.
Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo
statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí
koalice. Chce také posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme
nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet
nebo prodávat," uvedla koalice.
Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
"Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který
ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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76. Vybrané pasáže z Dohody o partnerství
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

06.10.2021 (09:15:04)

Internet

Zdravotní gramotnost

Ceskenoviny.cz - Články

Igor Záruba

Zpravodajství

Inteligentnější Evropa
Hlavními očekávanými výsledky jsou zvýšení počtu inovujících podniků, inovativních produktů a služeb, pracovních míst a objemu investic spojených s inovacemi, a to posílením výzkumných a
inovačních kapacit v podnicích a rozšiřování digitálních a inovativních technologií. Dále se očekává zvýšení počtu kvalitních a aplikovatelných výsledků výzkumu a inovací (patentů, ochranných
známek, průmyslových vzorů a dalších) a kvalitních publikací prostřednictvím zlepšení podmínek výzkumných pracovišť a strategického řízení výzkumu a inovací, posílením mezisektorové a
mezinárodní spolupráce. Evropský fond regionálního rozvoje by měl posílit míru digitalizace výrobních procesů, produktů a služeb podniků využitím nových digitálních technologií v podnikání;
využití přínosů umělé inteligence, automatizace a robotiky, využitím technologií s řídícím software nebo čidly, on-line prvků, cloudu, identifikačních prvků a infrastruktury a aplikace Průmyslu 4.0 v
podnikové praxi. Čeká se rozvoj efektivní a klientsky orientované veřejné správy digitalizací služeb veřejné správy, automatizací, robotizací, využití prvků cloudů a sdílené infrastruktury, budováním
transakčních portálových řešení, komponentově skládaných informačních systémů a zabezpečení administrativních procesů, které poskytnou občanům digitální služby; zvýšení počtu uživatelů
veřejných digitálních služeb a zvýšení kybernetické bezpečnosti (IROP). Podnikání má v plánu zvýšení technologické úrovně malých a středních podniků, usnadnění přístupu k úvěrovému
financování i alternativním kapitálovým a kvazikapitálovým instrumentům, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury či poradenstvím. Bude důležité zlepšit přístup MSP na zahraniční trhy a zvýšit
jejich pozici v hodnotových řetězcích. Zlepšit se mají dovednosti a kompetence ve firmách, koordinace systému řízení výzkumu a inovací, zvýšit by se mělo pokrytí a zabezpečení dostupnosti
internetové infrastruktury o velmi vysoké kapacitě pro domácnosti, podniky a socioekonomické aktéry a snížení digitální propasti mezi městskými a venkovskými oblastmi.
Zelenější, nízkouhlíková Evropa
Sleduje se snížení konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů ve veřejných budovách. Dále pak přispění k adaptaci veřejných budov na změnu klimatu, zlepšení vnitřního prostředí
budov a kvality ovzduší (OP ŽP) Klesnout by měla celková energetická náročnost hospodářství ČR, dolů má jít konečná spotřeba energie podnikatelského sektoru státních organizací. Zvýšit by se
měl podíl obnovitelných zdrojů energie, resp. snížení primární spotřeby energie, zlepšení vlivu obnovitelných zdrojů na životní prostředí.
Je nezbytná výstavba a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven, které přispějí k integraci do konceptu smart řízení celé elektrizační soustavy za účelem zlepšení kvality,
bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům, a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Doprovodit ji musí instalace inteligentních prvků v energetických sítích za
účelem rozvoje/vzniku smart grids a modernizace distribuční sítě za účelem integrace decentralizovaných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti distribuce elektřiny. Předpokládá se
výstavba a rekonstrukce plynárenské sítě za účelem využití nových druhů plynů (biometan, vodík atp.) a za účelem snížení spotřeby primární energie využívané k provozu této sítě. Počítá se
rovněž s výstavbou zařízení určených k akumulaci energie a transformaci energie mezi energonositeli.
Adaptaci na změnu klimatu má zajistit trvale udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, energetice a vybraných odvětvích služeb prostřednictvím technologických změn ve výrobě i v obslužných
provozech podniků s cílem úspory vody, recyklace vody, instalace uzavřených okruhů, opětovné využívání vody, zadržování a využívání srážkové vody, budování záložních retenčních zdrojů vody;
snižování ztrát v rozvodech, monitoring rozvodných sítí a poradenství. Snížit je třeba množství vypouštěného znečištění do povrchových vod, zlepšení stavu vodních útvaru, zabezpečení
udržitelného zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Oběhové hospodářství může být dosaženo podporou inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin či výroby výrobků s jejich obsahem. Záhodno je zvýšení materiálové
recyklace odpadů a druhotných surovin a jejich opětovné využití zejména posílením chybějící infrastruktury, trhu s druhotnými surovinami a snižováním materiálové náročnosti výroby či zaváděním
nebo optimalizací materiálového ekodesignu u výrobků, snížení využití primárních surovin v průmyslové výrobě náhradou druhotnými surovinami prostřednictvím inovativních technologií, zvýšení
materiálové a surovinové soběstačnosti ČR. Důraz by měl spočinout na prevenci vzniku odpadů, rozvoj jejich sběru, třídění, úpravy, recyklace, materiálového a energetického využití odpadů, které
však již není možné využívat materiálově, s cílem posílení přechodu k oběhovému hospodářství.
Propojenější Evropa
Počítá se se zlepšením dostupnosti regionů k síti transevropské dopravní sítě TEN-T prostřednictvím rozvoje celostátní (mimo TEN-T) a regionální silniční infrastruktury. Prostředky z Fondu
soudržnosti, které jdou na velké záměry, by měly napomoci rozšíření a modernizaci železniční a silniční sítě TEN-T a železniční sítě mimo TEN-T včetně ITS a moderních zabezpečovacích
systémů. O využití finančních nástrojů se uvažuje v oblasti rozvoje udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči projevům změny klimatu (včetně lepšího přístupu k síti
TEN-T a přeshraniční mobility). Územní nástroje se zaměří na specifické regionální výzvy metropolitních oblastí a aglomerací, jak jsou popsány ve Strategii regionálního rozvoje 2021+, zejména na
zlepšení propojení metropolitních oblastí a aglomerací s evropskými metropolitními oblastmi.
Sociálnější Evropa
Zdroje z Evropského sociálního fondu plus mají putovat na zlepšení přístupu k zaměstnání a pracovního uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce v automatizované, digitalizované a
sociální ekonomice, rozvoj SVČ a sociálního podnikání. V plánu je zavedení flexibilních a alternativních forem práce, které nepovedou k prekarizovanému a nestabilnímu postavení pracovníků.
Pracovní proces se musí přizpůsobit starším osobám a zaměstnancům. Dalšími sledovanými hledisky jsou:
- Zvýšení efektivnosti a modernizace služeb zaměstnanosti, vytvoření komplexního a individualizovaného systému poradenství, který reaguje na změny na trhu práce
- Prosazování rovnováhy mezi muži a ženami na trhu práce, slaďování práce a osobního života – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby a posilování role sociálního dialogu
- Rozvoj dovedností a kompetencí zaměstnanců, adaptace na Průmysl 4.0, digitalizaci, automatizaci, robotizaci, změnu klimatu a stárnutí populace, příspěvek k EGD
V oblasti vzdělávání zamýšlí Česko zvýšení digitálních a klíčových dovedností a kompetencí, podpora kritického myšlení, zvýšení relevance studia, zvýšení občanských kompetencí,
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internacionalizace vysokoškolského prostředí. Rádo by dosáhlo lepší kvality vzdělávání a kompetencí pedagogických pracovníků a řídících pracovníků ve školách. Zlepšit se má rovný přístup ke
kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, překonávání nerovností na základě socioekonomického zázemí, menšinové (romské) nebo imigrační příslušnosti, a prevence předčasných
odchodů žáků a studentů ze vzdělávání. Dlouhodobým cílem je zvýšení kvality celoživotního vzdělávání rozvoj praktických dovedností a kompetencí absolventů škol, zejména u těch, u nichž byla
praktická výuka narušena pandemií covid-19. Sociální začleňování má být založeno na dostupnosti a rozvoji sítě služeb: sociálních, na sociálně zdravotním pomezí, zaměřených na prevenci ztráty
bydlení. Prioritou je udržení bydlení a služeb pro rodiny a děti včetně deinstitucionalizace. Zavedeny mají být služby prevence a intervence pro rodiny a děti, včetně rozvoje komunitního života.
Měla by stoupnout úroveň rovných příležitostí, integrace znevýhodněných osob a marginalizovaných skupin včetně Romů i cizinců a místních aktérů.
Ve zdravotnictví musí být dosaženo vyšší dostupnosti zdravotních služeb, zvýšení zdravotní gramotnosti obyvatel a využívání preventivních programů a podpora vzdělávání. Přesun těžiště
institucionální péče směrem k primární a komunitní péči.
Kulturní dědictví a cestovní ruch se mají zaměřit na rozvoj potenciálu památek, muzeí, knihoven a veřejné infrastruktury cestovního ruchu pro posílení ekonomického, kulturního a společenského
rozvoje lokální ekonomiky.
Evropa bližší občanům
ČR bude usilovat o dosažení rovnoměrného rozvoje celého území prostřednictvím podpory rozvoje venkovských oblastí, přičemž bude využit jejich specifický rozvojový potenciál. Bude stimulovat
aktivitu místních komunit, povzbuzovat ekonomický růst a sociální soudržnost.
Využít chce oba přístupy, které návrh nařízení umožňuje. Komunitně vedený místní rozvoj bude implementován pouze v IROP, u ostatních programů pak pod ostatními věcně příslušnými cíli
politiky. Co se týče integrovaného rozvoje městských oblastí prostřednictvím nástroje ITI (integrované územní investice), bude implementován v cílech politik 1 – 4 v příslušných programech.
Koordinace implementace integrovaných nástrojů, které budou podporovány z více fondů a programů, bude po metodické stránce zajištěna prostřednictvím tzv. Metodického pokynu pro využití
integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v plánovacím období 2021–2027 a po stránce organizační přes tzv. Národní stálou konferenci a její operativní pracovní skupiny. Tyto základní
koordinační nástroje ČR využívala i v programovém období 2014–2020, přičemž se plně osvědčily.
Snížení disparit a udržitelný rozvoj venkovských oblastí má být dosažen zejména prostřednictvím budování infrastruktury, podporou vzdělávání, bezpečnosti, sociálních služeb, kultury a veřejné
infrastruktury cestovního ruchu (IROP).

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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77. Dotaz voliče jak zlepšit zdravotnictví, aby to co nejvíce lidí pocítilo. 1.
Ochrana veřejného…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

01.10.2021 (23:25:19)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

M_M_Dlouhy

Sociální sítě

Dotaz voliče jak zlepšit zdravotnictví, aby to co nejvíce lidí pocítilo. 1. Ochrana veřejného zdraví(prevence,
reformy péče o duševní zdraví; 3. Digitalizace všech procesů. https://t.co/VCMVGZkqbe

zdravotní gramotnost, hygien. služba, životní styl, alkoholismus); 2. Dokončení

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

78. Obhajoby DSP 2020/2021
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

27.09.2021 (10:27:37)

Internet

Zdravotní gramotnost

Lf1.cuni.cz/ - Média a veřejnost

NEZNÁMÝ

Kultura a vzdělávání

Mgr. Kateřina Faltusová
Termín obhajoby: 23. září 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „The role of stem and progenitor cells in regeneration of hematopoietic tissue"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Mgr. Gabriela Rolová
Termín obhajoby: 21. září 2021 v 8:30 hodin
Název dizertační práce: „ Zdravotní gramotnost uživatelů návykových látek“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2
MUDr. Otakar Dušek
Termín obhajoby: 16. září 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2
Mgr. Miroslav Důra
Termín obhajoby: 14. září 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Morfologická a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2
Rosana Mateu Sanz
Termín obhajoby: 14. září 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Role of fibroblasts in wound healing and cancer“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
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Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2
Mgr. Lenka Stolařová
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Analýza nádorové predispozice a funkční analýza variant nejasného významu"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2
MUDr. Mgr. Adam Tesař
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Klinická variabilita vzácných demencí a její možné příčiny“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2
Mgr. Adrian Leontovyč
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Proteolytické enzymy krevničky střevní (Schistosoma mansoni): patobiochemie a využití v biomedicíně“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
MVDr. Kateřina Pavelcová
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie urátových transportérů v primární dně"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2
MUDr. Kamila Poláková
Termín obhajoby: 28. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Poruchy chůze u extrapyramidových onemocnění.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2
MUDr. Lenka Eremiášová
Termín obhajoby: 24. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Studium nových rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
MUDr. Judita Klímová
Termín obhajoby: 24. června 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Úloha tukové tkáně v rozvoji inzulinorezistence a dalších metabolických změn u nemocných s feochromocytomem"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Jakub Albrecht
Termín obhajoby: 22. června 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Predikce terapeutické odpovědi při léčbě afektivních poruch repetitivní transkraniální magnetickou stimulací“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
MUDr. Jozef Buday
Termín obhajoby: 22. června 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Metódy augmentácie elektrokonvulzívnej terapie“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
MUDr. Filip Thieme
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Chirurgické modely studia proinflamačního vlivu tukové tkáně v rozvoji aterosklerózy.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
MUDr. Peter Lukáč
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Optimalizace vlastností kolagenních pěn z rybího kolagenu pro medicínské a veterinární použití.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
MUDr. Jan Hrubý
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv způsobu konzervace na imunogenicitu a rejekci tepenných alloštěpů u potkana.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
MUDr. Karolína Adamcová
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv kouření matky na homeostázu fetoplacentární jednotky"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Lukáš Dostálek
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Možnosti značení lymfatických uzlin v axile u pacientek s karcinomem prsu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
MUDr. Roman Kocián
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Význam biopsie sentinelové uzliny v léčbě pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Ing. Lenka Piherová
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Termín obhajoby: 16. června 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití metod celoexomového sekvenování pro studium vzácných dědičně podmíněných chorob.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: PřF UK, Viničná 5, Praha 2, posluchárna B8, přízemí vpravo
Mgr. Pavlína Ptáčková
Termín obhajoby: 14. června 2021 v 14:30 hodin
Název dizertační práce: „Příprava a charakterizace chimérických antigenních receptorů.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, seminární místnost BiolS3, přízemí vpravo
Mgr. Kateřina Kreisingerová
Termín obhajoby: 14. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Molecular mechanisms of tumor pathogenesis of Hedgehog signaling pathway in selected tumor types.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, seminární místnost BiolS3, přízemí vpravo
MUDr. Michaela Bártů
Termín obhajoby: 10. června 2021 v 12:15 hodin
Název dizertační práce: „Srovnání morfologie, exprese, epigenetických změn a mutací HNF1B v solidních nádorech a nenádorových lézích"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
Mgr. Eva Rubášová
Termín obhajoby: 10. června 2021 v 10:30 hodin
Název dizertační práce: „ADHD u uživatelů léčebných v terapeutických komunitách z hlediska průběhu léčby, výskytu komplikací a specifických potřeb v rámci léčby, včetně
diagnostické a léčebně rehabilitační perspektivy“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2
Mgr. Eva Drápalová
Termín obhajoby: 10. června 2021 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Analýza obsahu webových diskuzních fór jako zdroj dat pro výzkum nových trendů v užívání psychoaktivních látek ve srovnání s daty získanými od
jiných populací“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2
Tereza Příhodová, M.A.
Termín obhajoby: 25. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru. Využití testu integrity v klinické praxi a psychologii práce“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
MUDr. Jana Vašáková
Termín obhajoby: 21. května 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Anxiozita jako jeden z minoritních vlivů na prevalenci zubního kazu"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10
Keely Fraser, MSc.
Termín obhajoby: 21. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Tobacco control in the CR and Canada aimed especially at socioeconomic, political and environmental aspects"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10
Ing. Hana Pejšová
Termín obhajoby: 21. května 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv lázeňské léčby na změny antropometrických a biochemických parametrů u obézních pediatrických pacientů"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10
MUDr. Tereza Gueye
Termín obhajoby: 20. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití vizuální zpětné vazby při obnově pohybových vzorců u pacientů s centrální parézou"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
RNDr. Eva Bínová
Termín obhajoby: 30. dubna 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Encystation and life cycle of free living amoebae of the genus Acanthamoeba spp.“
Studijní program: Parazitologie
Místo obhajoby: PřF UK, učebna parazitologie, první suterén, Viničná 7, Praha 2
Mgr. Matyáš Krijt
Termín obhajoby: 22. dubna 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Pathology and physiology of de novo purine synthesis.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
MUDr. Veronika Veškrňová
Termín obhajoby: 22. dubna 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
Mgr. Zuzana Stehlíková
Termín obhajoby: 20. dubna 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „The Role of Microbiota in the Pathogenesis of Psoriasis“
Studijní program: Imunologie
Místo obhajoby: Fyziologický ústav AV ČR
MUDr. Lenka Hasíková
Termín obhajoby: 18. března 2021 v 11:30 hodin
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Název dizertační práce: „Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Michaela Miškovičová
Termín obhajoby: 11. března 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití spektroskopických metod v detekci kolorektálního karcinomu.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
MUDr. Barbora Srpová
Termín obhajoby: 8. března 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2
Ing. Miroslav Mužný
Termín obhajoby: 24. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities.“
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN
MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri
Termín obhajoby: 23. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men.“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Mgr. Benjamin Petruželka
Termín obhajoby: 16. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Teoretické a metodologické problémy produkce evidence v adiktologii.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2
MUDr. Jan Rulíšek
Termín obhajoby: 15. února 2021 v 14:30 hodin
Název dizertační práce: „Vliv volby léčebného postupu na výsledek léčby, náklady na hospitalizaci, posthospitalizační péči a kvalitu života pacientů přeživších akutní otravu
metanolem.“
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10
MUDr. Stella Mazurová
Termín obhajoby: 15. února 2021 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Studium klinických projevů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku. “
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10
Mgr. Klára Lhotová
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcionomu ovaria.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Mgr. Elena Školníková
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Nutrigenomic analysis of diet influence in prenatal and early development on metabolic syndrome aspects manifestation in adulthood.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Mgr. Šárka Šestáková
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Genetic and epigenetic mechanisms (and their cooperation) in the leukemogenesis of acute myeloid leukemia in adults.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
MUDr. Tereza Indrielle-Kelly
Termín obhajoby: 28. ledna 2021 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Stanovení endometriózy v pánvi.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Mgr. Tomáš Chum
Termín obhajoby: 26. ledna 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Quantitative fluorescence microscopy techniques to study three-dimensional organistation of T-cell signalling molecules.“
Studijní program: Vývojová a buněčná biologie
Místo obhajoby: Přírodovědecká fakulta, místnost č. B3, Viničná 7, Praha 2
MUDr. Bohdan Kousal
Termín obhajoby: 25. ledna 2021 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: „Epidemiologie a preventivní opatření u dědičných dystrofií sítnice v České republice.“
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10
MUDr. Kristýna Bubová
Termín obhajoby: 10. prosince 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Biomarkery zánětlivého postižení subchondrální kosti při axiální spondyloartritidě.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MVDr. Michaela Popková
Termín obhajoby: 10. prosince 2020 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie plicního poškození v podmínkách hemodynamických podpor.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
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Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Mgr. et Bc. Tereza Cikánková
Termín obhajoby: 7. prosince 2020 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Vliv psychotropních látek na mitochondriální funkce.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP2 na děkanátu 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5
MUDr. Jaromír Hanuška
Termín obhajoby: 7. prosince 2020 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie a klinické aspekty okulomotoriky u extrapyramidových onemocnění.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP2 na děkanátu 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5
Ing. Klára Šmídová
Termín obhajoby: 25. listopadu 2020 ve 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Analysis and mapping of binding sites of gene expression regulators in the genus of Streptomyces.“
Studijní program: Mikrobiologie
Místo obhajoby: posluchárna B8, PřF UK, Viničná 5
MUDr. Zuzana Vacková
Termín obhajoby: 19. listopadu 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Achalázie jícnu – etiologie, patofyziologie a léčba.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Jan Král
Termín obhajoby: 19. listopadu 2020 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie kolorektálního karcinomu. Efekt screeningu kolorektálního karcinomu a role microRNA v patofyziologii kolorektálního karcinomu.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Gabriela Vojtěchová
Termín obhajoby: 10. listopadu 2020 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Úloha preventivní kolonoskopie v detekci kolorektální neoplázie.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Kristýna Kubíčková
Termín obhajoby: 15. října 2020 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Úloha oxidačního stresu v jaterní kancerogenezi.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3
MUDr. Tomáš Pelcl
Termín obhajoby: 15. října 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Vztah oxidačního stresu k parametrům kompenzace diabetu při rozvoji cévních komplikací."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Slavomír Rokošný
Termín obhajoby: 5. října 2020 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Aneurysmorafie s použitím exoprotézy. Nová chirurgická metoda v léčbě aneuryzmatického aterio-venózního dialyzačního zkratu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2
MUDr. Klára Bořecká
Termín obhajoby: 1. října 2020 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Biochemické parametry energetického metabolismu v mozkomíšním moku u zánětlivých a nezánětlivých onemocnění CNS."
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32
Mgr. Ingrida Šmeringaiová
Termín obhajoby: 1. října 2020 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Use of corneal endothelium and amniotic membrane for transplantation purposes.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
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79. Žloutenkou typu A je možné se nakazit i v zimě
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NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Základní prevence: mytí rukou a očkování
Nemoc špinavých rukou. Tak se označuje virové onemocnění – žloutenka (hepatitida) typu A. Vzhledem k tomu, že se některé regiony v Česku již delší dobu potýkají se
zvýšenými počty výskytu tohoto onemocnění, upozorňuje v rámci svých preventivních aktivit a zvyšování zdravotní gramotnosti Pražanů Hygienická stanice hlavního města
Prahy (dále jen „HSHMP“) širokou veřejnost na možnou prevenci žloutenky A, která je důležitá. V dnešní době dochází k velkým pohybům obyvatelstva z nejrůznějších regionů
Česka i širšího okolí se prolínají.
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Regionální rozdíly
Největší výskyt žloutenky A je v současnosti hlášen v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Oproti tomu je situace v Praze klidná. V roce 2017 HSHMP registrovala na území hlavního města Prahy
celkem 54 hlášených případů onemocnění (tj. 4,22 nemocných na 100 000 obyvatel). Česko hlásí za rok 2017 předběžně 759 případů onemocnění (tj. 7,17 nemocných na 100 000 obyvatel).
Nejnižší nemocnost vykazují kraje Zlínský, Vysočina a Plzeňský, které hlásí shodně každý pouhé 3 případy onemocnění a v přepočtu na 100 000 obyvatel 0,51 – 0,52 nemocných.
Prevence na prvním místě
Pražští hygienici proto doporučují důslednou hygienu rukou, tzn. nutnost umývat si ruce teplou vodou a mýdlem po každé návštěvě toalety a vždy před jídlem. Virus se totiž vylučuje stolicí. Důležité
je vyvarovat se konzumace potravin neumytýma rukama, protože virus žloutenky A do těla vniká ústy a to právě při konzumaci potravin nečistýma rukama. Ruce je důležité umývat rovněž po
návratu z venku domů i před každým jídlem. Zdůrazňovat mytí rukou je z pohledu hygienika potřeba stále dokola. Nedoporučuje se současně konzumace syrových salátů, zeleniny a ovoce, pokud
nejsou oloupány a řádně omyty. Není vhodné ani sdílet svačinu, pití, cigaretu nebo ručník. HSHMP doporučuje také použít příruční desinfekci, kterých je dnes k dostání na trhu nespočet. Je nutné
nezapomínat na to, že možné riziko se může skrývat i na madlech košíků v obchodních domech nebo na držadlech v prostředcích hromadné dopravy.
Nejúčinnější prevenci však z našeho pohledu představuje očkování. Používané vakcíny vytváří dlouhodobou ochranu. Ohledně očkování je možné se informovat u registrujícího praktického lékaře
nebo v očkovacích centrech. Řada zdravotních pojišťoven poskytuje v rámci zdravotně preventivních programů svým klientům na očkování proti žloutence A finanční příspěvek.
Žloutenka A nespí ani v zimním čase
Snížení rizika nákazy žloutenkou A nepřináší ani zimní období. Určité nebezpečí představují třeba oblíbené venkovní trhy, které kromě různého sortimentu nabízejí i stánky s jídlem. Pokud si lidé
jídlo kupují a současně nemají možnost si umýt ruce teplou vodou, mýdlem a použít jednorázový ručník, pak je vhodné na místě použít alespoň dezinfekční ubrousky nebo gely. Dostatečné
možnosti mytí rukou musí mít zajištěni také všichni stánkaři.
Příznaky
Žloutenka A obvykle nemívá pro postižené následky. Nejlépe se s nemocí vyrovnávají děti. Mezi příznaky nemoci patří zvýšená teplota, bolest svalů a kloubů, nevolnost, ale také může asi u 1/3
nemocných dojít i k zežloutnutí očního bělma a kůže. Nemoc se přenáší především kontaktem. Nemocný, přibližně 14 dní před tím než má jakékoliv příznaky onemocnění, vylučuje virus stolicí,
stačí mikroskopické znečištění rukou po použití toalety (kontaminace splachovadla, prkénka), aby došlo k přenosu nákazy. Inkubační doba (tj. čas od nákazy k projevům prvních příznaků
onemocnění) je 15 až 50 dní. Jde o virovou nákazu, takže první příznaky mohou imitovat jakékoliv jiné virové onemocnění, například chřipku. Vzhledem k poměrně dlouhé inkubační době lze u
osob v kontaktu s prokázaným onemocněním v průběhu 10 dní po posledním kontaktu s nemocným zahájit tzv. postexpoziční očkování, které může zabránit vzniku onemocnění. HSHMP tuto
postexpoziční vakcinaci úspěšně používá od roku 2008 a opakovaně nastala situace, kdy například v kolektivu dětí rodiče odmítli toto očkování a z celého kolektivu onemocněli nákazou pouze tyto
nechráněné, neočkované děti.
Obezřetnost při cestování
Nakazit se je možné v celé Evropě a zejména v často navštěvovaných státech severní Afriky. Výskyt onemocnění VHA v EU roce 2016 je znázorněn na následujícím kartogramu (přesný popis a
četnosti jsou uvedeny na odkazu ECDC).

Zdroj: http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
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Zpravodajství

Do projektu Medici pro očkování dali budoucí lékaři své znalosti medicíny. Aby mohli úspěšně bojovat proti fake news, spojili síly se studenty marketingové komunikace z Fakulty sociálních věd
UK. Pracovat začali před třemi lety a práce měli dost, zvlášť když Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila "antivax" trend mezi deset nejvýznamnějších hrozeb pro veřejné zdraví.
Dezinformační scéna se ještě více rozjela loni, kdy Česko zasáhla pandemie koronaviru a ve světě se proti němu začalo očkovat.
Za svoji práci studenti letos dostali cenu Gratias Tibi pro mladé dobrovolníky.
"Názor jedné maminky tu má kolikrát větší váhu než slovo odborníků. Chtěli jsme se stát spojovacím mostem mezi odborníky a veřejností. Vysvětlovat lidem odborné záležitosti více laickým
jazykem," vysvětluje Tomáš Jelínek, devětadvacetiletý šéf spolku Medici pro očkování, student šestého ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Když jste začínali, o koronaviru ještě nikdo nevěděl. Už tehdy ale existovali odpírači očkování. O jaké nemoci šlo?
Hodně poklesla například proočkovanost na spalničky, které jsou součástí kombinované MMR vakcíny, která se podává dětem ještě proti příušnicím a zarděnkám. Najednou se tu objevily
spalničky, měli jsme 600 případů za rok, ač to dříve byly jednotky. Podobně to bylo s černým kašlem, který je součástí hexavakcíny. I jeho výskyt dramaticky stoupl. Problém je, že jde o nemoci,
které kolem nás nejsou vidět. V Africe o očkování nikdo nepochybuje, protože se s těmito nemocemi lidé setkávají každý den. Ostatně, na tom je založena preventivní medicína - snažíme se
zabránit něčemu dříve, než to přijde. Jenže to mnozí lidé úplně nechápou.
Oblíbeným tvrzením antivaxerů bylo: "Měli jsme úplně normální dítě, pak jsme ho ale dali očkovat a rozvinul se u něj autismus." Jak to vzniklo?
Když se něco přihodí po očkování - dejme tomu, že půjdu na očkování a pak si zlomím nohu - tak to má časovou souvislost. Nikoli příčinnou. Autismus po vakcinaci je evergreen dezinformačních
mýtů. Existuje k tomu studie doktora Andrewa Wakefielda z Anglie, která ale byla nekvalitní, na pouhých 12 dětech, a tvrdila nepodložené věci. Bohužel ji otiskl poměrně prestižní časopis a
myšlenka se začala šířit, ačkoliv ji experti přesvědčivě několikrát vyvrátili. Poslední, dánská studie dělala výzkum na půl milionu dětí a ukázala, že spojitost mezi autismem a očkováním žádná
není. Dezinformace se ale drží.
Související
Rozhovor skončil
Vakcinace je oblíbené téma dezinformátorů. Laikům lze nakukat nesmysly, říkají medici
Zobrazit otázky
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Vstoupit do rozhovoru
Matky pak tato zvěst vyděsí. Řeknou si, než riskovat u dítěte autismus, to radši nebýt očkovaný proti spalničkám nebo černému kašli, vždyť stejně neznám nikoho, kdo by tyto
choroby měl…
Přesně tak. Je fér dodat, že i vakcíny mohou mít vedlejší účinky, stejně jako léky. Jde ale o porovnání rizika a přínosu a hlavně jde o pravděpodobnost. Šance, že dítě bude mít na očkování
nějakou reakci, je mnohonásobně nižší, než že se nakazí chorobou a bude mít komplikovaný průběh.
Co jste proti tomu začali v roce 2019 dělat?
Jako primární skupinu pro naši osvětu jsme zvolili středoškoláky. Říkali jsme si, že zdravotnická gramotnost, která je v Česku obecně velmi nízká, by měla začít už na školách. Navíc středoškoláci
mohou působit na své rodiče a prarodiče a sami pak budou rodiči malých dětí.
Pak ale přišla koronavirová pandemie. Jak se vaše činnost změnila?
Od přednášek na středních školách jsme se během pandemie přesunuli více na sociální sítě. Tady je největší bojiště diskutérů o vakcinaci, navíc státem či veřejnými institucemi nepodchycené.
Zaměřili jsme se na diskuse s maminkami a snažili se jednoduše vysvětlit složité medicínské věci, tedy jak fungují vakcíny a imunitní systém. To je důvod, proč jsou dezinformace tak lákavé - mají
tendenci vysvětlovat jednoduchou formou složitá témata. Jenže cestou ztratí vědeckou podloženost a fakta.
Jak si v tomto boji vedete?
Zájem o očkování kvůli koronaviru značně narostl a informovanost o něm také. O naše výstupy jsme zaznamenali velký zájem v odborných i laických kruzích. Spolupracujeme například s
organizací sdružující praktické lékaře pro děti a dorost a školíme jejich mladé lékaře. Naší výhodou je, že jsme propojení se studenty PR a marketingu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Pandemie ukazuje, že nejde jen o odbornost, ale hlavně o komunikaci a psychologii, jak informace předávat.
Antivax scéna s příchodem očkování proti koronaviru značně posílila. Je pro vás práce složitější? Pozměnili jste nějak taktiku?
Mnoho antivaxerů, kteří se po nástupu koronaviru objevili, není proti vakcinaci jako takové, ale výhradně proti vakcíně na covid. Pokládají ji za látku vzniklou narychlo někde na koleni. To je jeden z
dalších velkých mýtů. Na to jsme se snažili reagovat našimi infografikami a videy na YouTube.
Související

Foto: Lidé stojí fronty na mobilní očkování. Kvůli "papíru" jedou i přes půl kraje
21 fotografií
Co je váš hlavní argument? Že jde o upravenou látku na jiný typ koronaviru?
Použitá technologie, tedy mRNA vakcína, se vyvíjí už od 90. let 20. století. Samotný virus je jen nebezpečnější variantou koronaviru, která způsobuje vážnější onemocnění. Koronavirus ale existuje
od nepaměti, způsobuje běžné nachlazení a dosud nebyl nijak dramatický. Nynější nové koronaviry spadají do stejné rodiny, mají podobnou strukturu. Díky tomu, že virus z dřívějška známe, víme
nyní, kde je jeho slabina a jak na ni cílit. Jde tedy o využití známého poznatku.
Tím, že jde o globální problém, šlo všechno mnohem jednodušeji. Byla spousta dobrovolníků i peněz, spolupracovaly desítky až stovky vědeckých týmů po celém světě, což je dost neobvyklá
situace. Nejvíce času na vývoji navíc zabere administrativa - žádosti o grant na začátku a schvalování vakcíny ke konci. Vzhledem k situaci se tentokrát byrokracie stáhla na minimum.
Bezpečnost, účinnost či nežádoucí účinky se otestovaly zcela standardním způsobem. Možná i lépe, protože vědci měli k dispozici mnohem více dobrovolníků než jindy.
Související

Nechte se očkovat do umělé paže, radil odpůrce vakcinace. Na internetu se mu vysmáli
Proč je odmítačů očkování proti koronaviru o tolik více, než bývalo proti dřívějším vakcínám?
Ono se těžko posuzuje, kolik vlastně odmítačů je. Především na síti jsou mnohem hlasitější než zastánci, takže jsou i mnohem více vidět. Jde o trochu nafouknutou bublinu. Ani tak by se to ale
nemělo podceňovat. Klasické očkování už bylo celkem zažité a nikdo ho dlouhé roky moc nezpochybňoval. Až zpětně začali lidé řešit, zda na něm náhodou není něco divného. U covidového
očkování byli odpůrci proti už předem. Mohou za to i dezinformace, které se ve velkém šíří a, bohužel, i chybějící vládní strategie, která by je vyvracela či jim předcházela.
Kde nastaly zásadní chyby v komunikaci vlády směrem k občanům, že se nepodařilo dosáhnout potřebných 75 procent proočkovanosti?
Problém spočívá hlavně v tom, že kampaň státu začala pozdě. Až někdy na jaře 2021, kdy už se dezinformace nekontrolovaně šířily a lidé byli rozhodnutí, jaký mají na pandemii názor.
Dlouhodobě má navíc veřejnost malou zdravotní a mediální gramotnost, na to už měl stát myslet dávno. Vláda tu dělala vesměs politická rozhodnutí. Chyběli u nich více odborníci, včetně
psychologů, kteří by věděli, jak lidem problém vysvětlit. Vláda jednala chaoticky, vydala rozhodnutí, vzápětí ho dementovala, nové pak přišlo v momentě, kdy už se zcela míjelo účinkem. Lidé
přestali brát vládní informace vážně.
Co měl stát kromě vyvarování se těchto chyb udělat?
Hlavně srozumitelně komunikovat. To umělo třeba slovenské ministerstvo zdravotnictví, které k tomu používalo jednoduché infografiky, kde jasně vysvětlovalo, co to je vakcína a jak funguje.
Související

"Senát se pokusil o puč." Hospitalizace Zemana spustila rekordní vlnu dezinformací
Nabízeli jste své služby státu?
Nabízeli, snažíme se naše infografiky a další materiály dostat ke státním úředníkům. Ale jsme příliš malí hráči, abychom mohli pohnout celou společností. Kolegové z Fakulty sociálních věd nabízeli
svou kampaň na očkování ve výběrovém řízení, ze kterého nakonec vyšla kampaň Tečka.
Jaké jsou vaše nejnovější osvětové aktivity stran očkování proti koronaviru?
Pořádali jsme teď seminář pro novináře, kde jsme ukazovali, jak je dobré k tématu přistupovat, protože se ukazuje, že i média přispívají k dezinformacím. Často například dávají slovo vědcům,
kteří jsou odborníky na něco úplně jiného, nebo dokonce známým osobnostem, které nemají vůbec žádnou odbornost. Tito novináři by si přitom také nenechali operovat slepé střevo třeba od
psychiatra.
A co sociální sítě? Mnozí uživatelé nerozlišují facebookový post občana bez odborného vzdělání od seriózního zpravodajství.
Sociální sítě v tom znamenají velký problém. Hlavně to, jak jsou minimálně regulované a jak na nich vítězí byznys nad společenskou odpovědností.
Jak se jako medici díváte na novou "brutální" očkovací kampaň státu s fotkami covidových pacientů ve vážném stavu, umírajících, či dokonce zemřelých? Jde podle vás o
vhodnou a účinnou strategii?
Související

Čeští studenti vyvíjí antivir na dezinformace. Nechceme, aby pravda prohrála, říkají
Domnívám se, že v tuto chvíli nejde o vhodnou cestu. Jedná se o opačný extrém. Kampaň Tečka byla příliš optimistická a selhávala na informační hloubce. Tvrdila, že když se naočkujeme,
všechno bude dobré. Vakcína není samospásné řešení, musí být provázena dalšími věcmi. Mnozí lidé proto dnes vnímají to slovo Tečka jako pokrytectví, protože pandemie pokračuje.
O současné kampani si myslím, že ti, koho by mohla přesvědčit, jsou už dávno očkovaní. Nepřijde mi dobrá ani negativní motivace. Podobná byla kampaň proti kouření na krabičkách cigaret funguje spíše tak, že lidi jednorázově vyděsí a pak už se ji snaží vytěsnit. Lépe účinkuje kampaň pozitivní, třeba to, že lidé budou moct do hospody nebo do kina.
Co říkáte tomu, jak se odpírači očkování ohánějí svou svobodou?
Je to úplně stejný princip jako třeba zákaz alkoholu za volantem. Také je to omezuje a také je to nařízení užitečné pro ně i pro okolí. A nikdo si na ně moc nestěžuje.
Souhlasíte s novým trendem mobilního očkování, kdy lidé nevyrážejí do vzdálených center, ale očkovací týmy vyjíždí za nimi do zapadlých obcí? Nemělo to přijít už dávno?
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Ano, tato věc měla fungovat jako jedna z prvních. Pokud jsme chtěli, aby se lidé očkovali, cestu k očkování jsme měli co nejvíce zjednodušit. Největší problém to znamená u seniorů, kteří mohli být
už dávno proočkovaní, kdyby je očkovali jejich praktičtí lékaři nebo za nimi přijely mobilní jednotky. Ty měly být iniciativou státu, ne dobrovolníků. Fronty ukazují, že zájem by byl, nabídka ale
neodpovídala poptávce.
Související

Jsou očkovaní vaši sousedé? Podívejte se, kolik lidí ve vaší obci už dostalo vakcínu
Infografika
Reportérům Aktuálně.cz lidé ve frontě na očkování říkali, že už nechtějí platit za testy a chtějí volně chodit do hospody či za zábavou. To , že by nechtěli nakazit sebe či své
okolí, většinou nezmiňovali. Není to trochu deprimující?
Ideální to není. Motivace by měla vycházet hlavně ze zdraví. Jde opět o nedostatečnou
jdou očkovat, takže účel světí prostředky.

zdravotní gramotnost. Na druhou stranu, i špatná motivace je lepší než žádná. Jsem hlavně rád, že se

Od očkování také řadu lidí odrazují aktuální čísla z nemocnic, kde leží i očkovaní…
Když lidé vidí, že na jednotce intenzivní péče končí třeba dvě třetiny neočkovaných a třetina očkovaných, říkají si, že vakcíny moc nefungují. Neuvědomí si ale, že vzhledem k počtu lidí v obou
skupinách skončí v nemocnici třeba každý druhý neočkovaný, který onemocní, zatímco u očkovaných je to třeba každý dvacátý.
Další vlna nákazy teď v Česku zrychluje. Co by se podle vás mělo dělat?
Možná za to trochu může i kampaň Tečka. Lidem vsugerovala, že když se očkují, všechno se vyřeší a oni už nemusí nic jiného dělat. Lidé přestali být zodpovědní a důslední například v nošení
respirátorů ve vnitřních prostorách. Nadějí je teď třetí dávka vakcíny. A do budoucna by bylo dobré spojit každoroční přeočkování chřipky a koronaviru. Hlavně je důležité lidem vysvětlit, že
očkování je ochrání před vážným průběhem choroby. A také, že snižuje jejich nakažlivost. Máme ještě hodně práce.

Video: Jak funguje vakcína typu mRNA proti covidu?
1:56
Jak funguje vakcína typu mRNA proti covidu? | Video: The Vaccine Makers Project
Do projektu Medici pro očkování dali budoucí lékaři své znalosti medicíny. Aby mohli úspěšně bojovat proti fake news, spojili síly se studenty marketingové komunikace z Fakulty sociálních věd
UK. Pracovat začali před třemi lety a práce měli dost, zvlášť když Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila "antivax" trend mezi deset nejvýznamnějších hrozeb pro veřejné zdraví.
Dezinformační scéna se ještě více rozjela loni, kdy Česko zasáhla pandemie koronaviru a ve světě se proti němu začalo očkovat.
Za svoji práci studenti letos dostali cenu Gratias Tibi pro mladé dobrovolníky.
"Názor jedné maminky tu má kolikrát větší váhu než slovo odborníků. Chtěli jsme se stát spojovacím mostem mezi odborníky a veřejností. Vysvětlovat lidem odborné záležitosti více laickým
jazykem," vysvětluje Tomáš Jelínek, devětadvacetiletý šéf spolku Medici pro očkování, student šestého ročníku 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Když jste začínali, o koronaviru ještě nikdo nevěděl. Už tehdy ale existovali odpírači očkování. O jaké nemoci šlo?
Hodně poklesla například proočkovanost na spalničky, které jsou součástí kombinované MMR vakcíny, která se podává dětem ještě proti příušnicím a zarděnkám. Najednou se tu objevily
spalničky, měli jsme 600 případů za rok, ač to dříve byly jednotky. Podobně to bylo s černým kašlem, který je součástí hexavakcíny. I jeho výskyt dramaticky stoupl. Problém je, že jde o nemoci,
které kolem nás nejsou vidět. V Africe o očkování nikdo nepochybuje, protože se s těmito nemocemi lidé setkávají každý den. Ostatně, na tom je založena preventivní medicína - snažíme se
zabránit něčemu dříve, než to přijde. Jenže to mnozí lidé úplně nechápou.
Oblíbeným tvrzením antivaxerů bylo: "Měli jsme úplně normální dítě, pak jsme ho ale dali očkovat a rozvinul se u něj autismus." Jak to vzniklo?
Když se něco přihodí po očkování - dejme tomu, že půjdu na očkování a pak si zlomím nohu - tak to má časovou souvislost. Nikoli příčinnou. Autismus po vakcinaci je evergreen dezinformačních
mýtů. Existuje k tomu studie doktora Andrewa Wakefielda z Anglie, která ale byla nekvalitní, na pouhých 12 dětech, a tvrdila nepodložené věci. Bohužel ji otiskl poměrně prestižní časopis a
myšlenka se začala šířit, ačkoliv ji experti přesvědčivě několikrát vyvrátili. Poslední, dánská studie dělala výzkum na půl milionu dětí a ukázala, že spojitost mezi autismem a očkováním žádná
není. Dezinformace se ale drží.
Matky pak tato zvěst vyděsí. Řeknou si, než riskovat u dítěte autismus, to radši nebýt očkovaný proti spalničkám nebo černému kašli, vždyť stejně neznám nikoho, kdo by tyto
choroby měl…
Přesně tak. Je fér dodat, že i vakcíny mohou mít vedlejší účinky, stejně jako léky. Jde ale o porovnání rizika a přínosu a hlavně jde o pravděpodobnost. Šance, že dítě bude mít na očkování
nějakou reakci, je mnohonásobně nižší, než že se nakazí chorobou a bude mít komplikovaný průběh.
Co jste proti tomu začali v roce 2019 dělat?
Jako primární skupinu pro naši osvětu jsme zvolili středoškoláky. Říkali jsme si, že zdravotnická gramotnost, která je v Česku obecně velmi nízká, by měla začít už na školách. Navíc středoškoláci
mohou působit na své rodiče a prarodiče a sami pak budou rodiči malých dětí.
Pak ale přišla koronavirová pandemie. Jak se vaše činnost změnila?
Od přednášek na středních školách jsme se během pandemie přesunuli více na sociální sítě. Tady je největší bojiště diskutérů o vakcinaci, navíc státem či veřejnými institucemi nepodchycené.
Zaměřili jsme se na diskuse s maminkami a snažili se jednoduše vysvětlit složité medicínské věci, tedy jak fungují vakcíny a imunitní systém. To je důvod, proč jsou dezinformace tak lákavé - mají
tendenci vysvětlovat jednoduchou formou složitá témata. Jenže cestou ztratí vědeckou podloženost a fakta.
Jak si v tomto boji vedete?
Zájem o očkování kvůli koronaviru značně narostl a informovanost o něm také. O naše výstupy jsme zaznamenali velký zájem v odborných i laických kruzích. Spolupracujeme například s
organizací sdružující praktické lékaře pro děti a dorost a školíme jejich mladé lékaře. Naší výhodou je, že jsme propojení se studenty PR a marketingu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Pandemie ukazuje, že nejde jen o odbornost, ale hlavně o komunikaci a psychologii, jak informace předávat.
Antivax scéna s příchodem očkování proti koronaviru značně posílila. Je pro vás práce složitější? Pozměnili jste nějak taktiku?
Mnoho antivaxerů, kteří se po nástupu koronaviru objevili, není proti vakcinaci jako takové, ale výhradně proti vakcíně na covid. Pokládají ji za látku vzniklou narychlo někde na koleni. To je jeden z
dalších velkých mýtů. Na to jsme se snažili reagovat našimi infografikami a videy na YouTube.
Co je váš hlavní argument? Že jde o upravenou látku na jiný typ koronaviru?
Použitá technologie, tedy mRNA vakcína, se vyvíjí už od 90. let 20. století. Samotný virus je jen nebezpečnější variantou koronaviru, která způsobuje vážnější onemocnění. Koronavirus ale existuje
od nepaměti, způsobuje běžné nachlazení a dosud nebyl nijak dramatický. Nynější nové koronaviry spadají do stejné rodiny, mají podobnou strukturu. Díky tomu, že virus z dřívějška známe, víme
nyní, kde je jeho slabina a jak na ni cílit. Jde tedy o využití známého poznatku.
Tím, že jde o globální problém, šlo všechno mnohem jednodušeji. Byla spousta dobrovolníků i peněz, spolupracovaly desítky až stovky vědeckých týmů po celém světě, což je dost neobvyklá
situace. Nejvíce času na vývoji navíc zabere administrativa - žádosti o grant na začátku a schvalování vakcíny ke konci. Vzhledem k situaci se tentokrát byrokracie stáhla na minimum.
Bezpečnost, účinnost či nežádoucí účinky se otestovaly zcela standardním způsobem. Možná i lépe, protože vědci měli k dispozici mnohem více dobrovolníků než jindy.
Proč je odmítačů očkování proti koronaviru o tolik více, než bývalo proti dřívějším vakcínám?
Ono se těžko posuzuje, kolik vlastně odmítačů je. Především na síti jsou mnohem hlasitější než zastánci, takže jsou i mnohem více vidět. Jde o trochu nafouknutou bublinu. Ani tak by se to ale
nemělo podceňovat. Klasické očkování už bylo celkem zažité a nikdo ho dlouhé roky moc nezpochybňoval. Až zpětně začali lidé řešit, zda na něm náhodou není něco divného. U covidového
očkování byli odpůrci proti už předem. Mohou za to i dezinformace, které se ve velkém šíří a, bohužel, i chybějící vládní strategie, která by je vyvracela či jim předcházela.
Kde nastaly zásadní chyby v komunikaci vlády směrem k občanům, že se nepodařilo dosáhnout potřebných 75 procent proočkovanosti?
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Problém spočívá hlavně v tom, že kampaň státu začala pozdě. Až někdy na jaře 2021, kdy už se dezinformace nekontrolovaně šířily a lidé byli rozhodnutí, jaký mají na pandemii názor.
Dlouhodobě má navíc veřejnost malou zdravotní a mediální gramotnost, na to už měl stát myslet dávno. Vláda tu dělala vesměs politická rozhodnutí. Chyběli u nich více odborníci, včetně
psychologů, kteří by věděli, jak lidem problém vysvětlit. Vláda jednala chaoticky, vydala rozhodnutí, vzápětí ho dementovala, nové pak přišlo v momentě, kdy už se zcela míjelo účinkem. Lidé
přestali brát vládní informace vážně.
Co měl stát kromě vyvarování se těchto chyb udělat?
Hlavně srozumitelně komunikovat. To umělo třeba slovenské ministerstvo zdravotnictví, které k tomu používalo jednoduché infografiky, kde jasně vysvětlovalo, co to je vakcína a jak funguje.
Nabízeli jste své služby státu?
Nabízeli, snažíme se naše infografiky a další materiály dostat ke státním úředníkům. Ale jsme příliš malí hráči, abychom mohli pohnout celou společností. Kolegové z Fakulty sociálních věd nabízeli
svou kampaň na očkování ve výběrovém řízení, ze kterého nakonec vyšla kampaň Tečka.
Jaké jsou vaše nejnovější osvětové aktivity stran očkování proti koronaviru?
Pořádali jsme teď seminář pro novináře, kde jsme ukazovali, jak je dobré k tématu přistupovat, protože se ukazuje, že i média přispívají k dezinformacím. Často například dávají slovo vědcům,
kteří jsou odborníky na něco úplně jiného, nebo dokonce známým osobnostem, které nemají vůbec žádnou odbornost. Tito novináři by si přitom také nenechali operovat slepé střevo třeba od
psychiatra.
A co sociální sítě? Mnozí uživatelé nerozlišují facebookový post občana bez odborného vzdělání od seriózního zpravodajství.
Sociální sítě v tom znamenají velký problém. Hlavně to, jak jsou minimálně regulované a jak na nich vítězí byznys nad společenskou odpovědností.
Jak se jako medici díváte na novou "brutální" očkovací kampaň státu s fotkami covidových pacientů ve vážném stavu, umírajících, či dokonce zemřelých? Jde podle vás o
vhodnou a účinnou strategii?
Domnívám se, že v tuto chvíli nejde o vhodnou cestu. Jedná se o opačný extrém. Kampaň Tečka byla příliš optimistická a selhávala na informační hloubce. Tvrdila, že když se naočkujeme,
všechno bude dobré. Vakcína není samospásné řešení, musí být provázena dalšími věcmi. Mnozí lidé proto dnes vnímají to slovo Tečka jako pokrytectví, protože pandemie pokračuje.
O současné kampani si myslím, že ti, koho by mohla přesvědčit, jsou už dávno očkovaní. Nepřijde mi dobrá ani negativní motivace. Podobná byla kampaň proti kouření na krabičkách cigaret funguje spíše tak, že lidi jednorázově vyděsí a pak už se ji snaží vytěsnit. Lépe účinkuje kampaň pozitivní, třeba to, že lidé budou moct do hospody nebo do kina.
Co říkáte tomu, jak se odpírači očkování ohánějí svou svobodou?
Je to úplně stejný princip jako třeba zákaz alkoholu za volantem. Také je to omezuje a také je to nařízení užitečné pro ně i pro okolí. A nikdo si na ně moc nestěžuje.
Souhlasíte s novým trendem mobilního očkování, kdy lidé nevyrážejí do vzdálených center, ale očkovací týmy vyjíždí za nimi do zapadlých obcí? Nemělo to přijít už dávno?
Ano, tato věc měla fungovat jako jedna z prvních. Pokud jsme chtěli, aby se lidé očkovali, cestu k očkování jsme měli co nejvíce zjednodušit. Největší problém to znamená u seniorů, kteří mohli být
už dávno proočkovaní, kdyby je očkovali jejich praktičtí lékaři nebo za nimi přijely mobilní jednotky. Ty měly být iniciativou státu, ne dobrovolníků. Fronty ukazují, že zájem by byl, nabídka ale
neodpovídala poptávce.
Reportérům Aktuálně.cz lidé ve frontě na očkování říkali, že už nechtějí platit za testy a chtějí volně chodit do hospody či za zábavou. To , že by nechtěli nakazit sebe či své
okolí, většinou nezmiňovali. Není to trochu deprimující?
Ideální to není. Motivace by měla vycházet hlavně ze zdraví. Jde opět o nedostatečnou
jdou očkovat, takže účel světí prostředky.

zdravotní gramotnost. Na druhou stranu, i špatná motivace je lepší než žádná. Jsem hlavně rád, že se

Od očkování také řadu lidí odrazují aktuální čísla z nemocnic, kde leží i očkovaní…
Když lidé vidí, že na jednotce intenzivní péče končí třeba dvě třetiny neočkovaných a třetina očkovaných, říkají si, že vakcíny moc nefungují. Neuvědomí si ale, že vzhledem k počtu lidí v obou
skupinách skončí v nemocnici třeba každý druhý neočkovaný, který onemocní, zatímco u očkovaných je to třeba každý dvacátý.
Další vlna nákazy teď v Česku zrychluje. Co by se podle vás mělo dělat?
Možná za to trochu může i kampaň Tečka. Lidem vsugerovala, že když se očkují, všechno se vyřeší a oni už nemusí nic jiného dělat. Lidé přestali být zodpovědní a důslední například v nošení
respirátorů ve vnitřních prostorách. Nadějí je teď třetí dávka vakcíny. A do budoucna by bylo dobré spojit každoroční přeočkování chřipky a koronaviru. Hlavně je důležité lidem vysvětlit, že
očkování je ochrání před vážným průběhem choroby. A také, že snižuje jejich nakažlivost. Máme ještě hodně práce.

POČET AKTUALIZACÍ: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)
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81. Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní
odborníci
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

09.11.2021 (06:54:11)

Internet

Zdravotní gramotnost

24zpravy.com - Články

NEZNÁMÝ

Zpravodajství

Prezident lékařské komory Milan Kubek označil cíle za velmi obecné, a tedy obtížně hodnotitelné. Šéf stomatologů Roman Šmucler upozorňuje na to, že na některé plány nemá ministerstvo
zdravotnictví peníze. Lékárníci by uvítali body tıkající se systémovıch změn v lékárenství, na změnách jsou připraveni s budoucí vládou spolupracovat. Vyplıvá to z jejich vyjádření pro ČTK. Koalice
Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) společně s Piráty a Starosty a nezávislımi dnes podepsali koaliční smlouvu, jejíž součástí jsou priority v jednotlivıch oblastech.
"Letmı pohled na priority budoucí vládní koalice v oblasti zdravotnictví ukazuje, že si buďto není vědoma vážnosti situace nebo jen nechce otevírat další fronty ve chvíli rostoucí drahoty,
rozvrácenıch státních financí a neúnavného viru," napsal ČTK Vepřek. Podle něj jsou úkoly nové vlády jako celek "celkem fajn", ale neřeší to podstatné. "Hlavním problémem českého zdravotnictví
je nízká kvalita jeho řízení a hospodaření s penězi, které jím protékají. Masivní zásahy končící vlády do jeho chodu v minulıch letech, zejména skokové navıšení platby za státní pojištěnce a plošné
zvıšení personálních nákladů, tento chronickı problém učinily akutním," uvedl Vepřek. Pokud se ve zdravotnictví neodehrají zásadní změny, systém veřejného zdravotního pojištění podle něj
vyčerpá rezervy a sklouzne do deficitu. "Současné nastavení systému neumožňuje rozjetı růst nákladů bezbolestně ubrzdit," dodal.
"Programové priority jsou dle mého názoru dobře nastaveny a míří k podstatnım problémům českého zdravotnictví. Správnı je důraz na prevenci," napsal ČTK Doležal. Chybí mu ale konkrétní
závazek jak navıšit vıdaje na prevenci na alespoň desetinásobek.
Vznikající vláda chce umožnit dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidé nyní platí sami, a slibuje víceleté plánování financování. Obojí Doležal označuje za pozitivní. "Jsem také rád za
posilování kompetencí a odpovědnosti zdravotních pojišťoven," uvedl. V digitalizaci Doležal oceňuje podporu sdílení informací mezi poskytovateli a plátci. "Nebál bych se bıt konkrétnější ve smyslu
otevření přístupu pacientů k elektronickıch zdravotním záznamům," poznamenal.
Podle šéfa České lékařské komory Kubka je koaliční smlouva ve zdravotnictví velmi obecná, a tedy obtížně hodnotitelná. "Domnívám se, že příčinou je obtížné hledání společného jmenovatele pro
pět politickıch stran, které se ve svıch programech do značné míry liší," poznamenal Kubek.
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Podporu zdravého životního stylu, zvıšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České stomatologické
komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozorňuje na to, že například na masivnější finanční podporu novıch ordinací praktiků a zubařů nemá ministerstvo žádné peníze. "Na motivaci
potřebujete miliardy - ty mají kraje a trochu pojišťovny. Když budou kraje chtít hustší síť, peníze mají na účtech," napsal ČTK Šmucler.
K plánu rozšířit odpovědnost zdravotních pojišťoven Šmucler uvedl, že ty nyní nemají možnost nabízet lidem za jejich peníze odpovídající rozsah péče a vlastně přeposílají peníze podle pokynů
ministerstva. "Připojištění předpokládá si říci, co je standard a co nadstandard. A to bude spousta křiku, neb každı chce vše zadarmo a nechce se připojišťovat. Ale připojištění v německém stylu
by smysl dávalo," poznamenal.
Užitečné by podle Šmuclera bylo koalicí slibované vytvoření systému monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. "Lidé by viděli, jak u nás často čekají velmi,
ale velmi dlouho. Tady by mohl vzniknout prostor pro připojištění - nečekat rok na kloub ale zaplatit si rychlejší vıměnu," uvedl.
Koaliční dokument nijak nezmiňuje lékárny. Česká lékárnická komora by uvítala, kdyby se v programu objevily systémové změny v lékárenství, zejména ve způsobu financování lékárenské péče
nebo zavedení stejnıch doplatků na léky hrazené ze zdravotního pojištění. Revizi systému podle prezidenta lékárníků Aleše Krebse slibovala končící vláda, prakticky podle něj k ničemu nedošlo.
Mnoho bodů v koaliční smlouvě vznikající vlády se podle Krebse tıká lékáren nepřímo, lékárníci vidí svou roli v zapojení do prevence, podpory zdravého životního stylu, řešení závislostí či regulace
návykovıch látek. "Lékárníci jsou zdravotníci, kteří se s pacienty setkávají třikrát častěji než ostatní lékařská povolání, mohou tedy provádět například preventivní intervence efektivněji," napsal
ČTK Krebs. Komora je podle něj připravena s budoucí vládou na potřebnıch změnách spolupracovat.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
DUPLICITNÍ S: Vláda si ve zdravotnictví podle odborníků stanovila i cíle, které nenaplnily ty předchozí ( Msn.com - Články ); Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní
odborníci (Msn.com - Články );
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82. Vláda si ve zdravotnictví podle odborníků stanovila i cíle, které
nenaplnily ty předchozí
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Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.11.2021 (18:46:04)

Internet

Zdravotní gramotnost

Msn.com - Články

newsbox.cz, ČTK

Ostatní

"Letmý pohled na priority budoucí vládní koalice v oblasti zdravotnictví ukazuje, že si buďto není vědoma vážnosti situace nebo jen nechce otevírat další fronty ve chvíli rostoucí drahoty,
rozvrácených státních financí a neúnavného viru," napsal ČTK Vepřek. Podle něj jsou úkoly nové vlády jako celek "celkem fajn", ale neřeší to podstatné. "Hlavním problémem českého
zdravotnictví je nízká kvalita jeho řízení a hospodaření s penězi, které jím protékají. Masivní zásahy končící vlády do jeho chodu v minulých letech, zejména skokové navýšení platby za státní
pojištěnce a plošné zvýšení personálních nákladů, tento chronický problém učinily akutním," uvedl Vepřek. Pokud se ve zdravotnictví neodehrají zásadní změny, systém veřejného
zdravotního pojištění podle něj vyčerpá rezervy a sklouzne do deficitu. "Současné nastavení systému neumožňuje rozjetý růst nákladů bezbolestně ubrzdit," dodal.
"Programové priority jsou dle mého názoru dobře nastaveny a míří k podstatným problémům českého zdravotnictví. Správný je důraz na prevenci," napsal ČTK Doležal. Chybí mu ale
konkrétní závazek jak navýšit výdaje na prevenci na alespoň desetinásobek.
Vznikající vláda chce umožnit dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidé nyní platí sami, a slibuje víceleté plánování financování. Obojí Doležal označuje za pozitivní. "Jsem také rád za
posilování kompetencí a odpovědnosti zdravotních pojišťoven," uvedl. V digitalizaci Doležal oceňuje podporu sdílení informací mezi poskytovateli a plátci. "Nebál bych se být konkrétnější ve
smyslu otevření přístupu pacientů k elektronických zdravotním záznamům," poznamenal.
Podle šéfa České lékařské komory Kubka je koaliční smlouva ve zdravotnictví velmi obecná, a tedy obtížně hodnotitelná. "Domnívám se, že příčinou je obtížné hledání společného
jmenovatele pro pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek.
Podporu zdravého životního stylu, zvýšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České
stomatologické komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozorňuje na to, že například na masivnější finanční podporu nových ordinací praktiků a zubařů nemá ministerstvo žádné
peníze. "Na motivaci potřebujete miliardy - ty mají kraje a trochu pojišťovny. Když budou kraje chtít hustší síť, peníze mají na účtech," napsal ČTK Šmucler.
K plánu rozšířit odpovědnost zdravotních pojišťoven Šmucler uvedl, že ty nyní nemají možnost nabízet lidem za jejich peníze odpovídající rozsah péče a vlastně přeposílají peníze podle
pokynů ministerstva. "Připojištění předpokládá si říci, co je standard a co nadstandard. A to bude spousta křiku, neb každý chce vše zadarmo a nechce se připojišťovat. Ale připojištění v
německém stylu by smysl dávalo," poznamenal.
Užitečné by podle Šmuclera bylo koalicí slibované vytvoření systému monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. "Lidé by viděli, jak u nás často čekají
velmi, ale velmi dlouho. Tady by mohl vzniknout prostor pro připojištění - nečekat rok na kloub ale zaplatit si rychlejší výměnu," uvedl.
Koaliční dokument nijak nezmiňuje lékárny. Česká lékárnická komora by uvítala, kdyby se v programu objevily systémové změny v lékárenství, zejména ve způsobu financování lékárenské
péče nebo zavedení stejných doplatků na léky hrazené ze zdravotního pojištění. Revizi systému podle prezidenta lékárníků Aleše Krebse slibovala končící vláda, prakticky podle něj k
ničemu nedošlo. Mnoho bodů v koaliční smlouvě vznikající vlády se podle Krebse týká lékáren nepřímo, lékárníci vidí svou roli v zapojení do prevence, podpory zdravého životního stylu,
řešení závislostí či regulace návykových látek. "Lékárníci jsou zdravotníci, kteří se s pacienty setkávají třikrát častěji než ostatní lékařská povolání, mohou tedy provádět například preventivní
intervence efektivněji," napsal ČTK Krebs. Komora je podle něj připravena s budoucí vládou na potřebných změnách spolupracovat.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

Duplicitní

83. Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní
odborníci
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08.11.2021 (18:46:04)

Internet

Zdravotní gramotnost

Msn.com - Články

EuroZprávy.cz, ČTK

Ostatní

"Letmý pohled na priority budoucí vládní koalice v oblasti zdravotnictví ukazuje, že si buďto není vědoma vážnosti situace nebo jen nechce otevírat další fronty ve chvíli rostoucí drahoty,
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rozvrácených státních financí a neúnavného viru," napsal ČTK Vepřek. Podle něj jsou úkoly nové vlády jako celek "celkem fajn", ale neřeší to podstatné. "Hlavním problémem českého
zdravotnictví je nízká kvalita jeho řízení a hospodaření s penězi, které jím protékají. Masivní zásahy končící vlády do jeho chodu v minulých letech, zejména skokové navýšení platby za státní
pojištěnce a plošné zvýšení personálních nákladů, tento chronický problém učinily akutním," uvedl Vepřek. Pokud se ve zdravotnictví neodehrají zásadní změny, systém veřejného
zdravotního pojištění podle něj vyčerpá rezervy a sklouzne do deficitu. "Současné nastavení systému neumožňuje rozjetý růst nákladů bezbolestně ubrzdit," dodal.
"Programové priority jsou dle mého názoru dobře nastaveny a míří k podstatným problémům českého zdravotnictví. Správný je důraz na prevenci," napsal ČTK Doležal. Chybí mu ale
konkrétní závazek jak navýšit výdaje na prevenci na alespoň desetinásobek.
Vznikající vláda chce umožnit dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidé nyní platí sami, a slibuje víceleté plánování financování. Obojí Doležal označuje za pozitivní. "Jsem také rád za
posilování kompetencí a odpovědnosti zdravotních pojišťoven," uvedl. V digitalizaci Doležal oceňuje podporu sdílení informací mezi poskytovateli a plátci. "Nebál bych se být konkrétnější ve
smyslu otevření přístupu pacientů k elektronických zdravotním záznamům," poznamenal.
Podle šéfa České lékařské komory Kubka je koaliční smlouva ve zdravotnictví velmi obecná, a tedy obtížně hodnotitelná. "Domnívám se, že příčinou je obtížné hledání společného
jmenovatele pro pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek.
Podporu zdravého životního stylu, zvýšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České
stomatologické komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozorňuje na to, že například na masivnější finanční podporu nových ordinací praktiků a zubařů nemá ministerstvo žádné
peníze. "Na motivaci potřebujete miliardy - ty mají kraje a trochu pojišťovny. Když budou kraje chtít hustší síť, peníze mají na účtech," napsal ČTK Šmucler.
K plánu rozšířit odpovědnost zdravotních pojišťoven Šmucler uvedl, že ty nyní nemají možnost nabízet lidem za jejich peníze odpovídající rozsah péče a vlastně přeposílají peníze podle
pokynů ministerstva. "Připojištění předpokládá si říci, co je standard a co nadstandard. A to bude spousta křiku, neb každý chce vše zadarmo a nechce se připojišťovat. Ale připojištění v
německém stylu by smysl dávalo," poznamenal.
Užitečné by podle Šmuclera bylo koalicí slibované vytvoření systému monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. "Lidé by viděli, jak u nás často čekají
velmi, ale velmi dlouho. Tady by mohl vzniknout prostor pro připojištění - nečekat rok na kloub ale zaplatit si rychlejší výměnu," uvedl.
Koaliční dokument nijak nezmiňuje lékárny. Česká lékárnická komora by uvítala, kdyby se v programu objevily systémové změny v lékárenství, zejména ve způsobu financování lékárenské
péče nebo zavedení stejných doplatků na léky hrazené ze zdravotního pojištění. Revizi systému podle prezidenta lékárníků Aleše Krebse slibovala končící vláda, prakticky podle něj k
ničemu nedošlo. Mnoho bodů v koaliční smlouvě vznikající vlády se podle Krebse týká lékáren nepřímo, lékárníci vidí svou roli v zapojení do prevence, podpory zdravého životního stylu,
řešení závislostí či regulace návykových látek. "Lékárníci jsou zdravotníci, kteří se s pacienty setkávají třikrát častěji než ostatní lékařská povolání, mohou tedy provádět například preventivní
intervence efektivněji," napsal ČTK Krebs. Komora je podle něj připravena s budoucí vládou na potřebných změnách spolupracovat.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

84. PŘEHLED: Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na
kulturu
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Globe24.cz - Domov

NEZNÁMÝ

Zpravodajství

Vyplývá to z koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, které dnes podepsali lídři koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).
Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude
automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená daňová kvóta
vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení
a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.
Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle letošní
novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.
Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy státního
rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn. mechanismus
směnných kurzů)," uvádí materiál.
Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za zaměstnance
sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského okruhu,
výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování silnic druhých a
třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie,
decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás
konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.
Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Proto také
plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.
Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda prosadit
zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent.
Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok volebního období touto
formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.
V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním
vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou.
V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické
bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti, penzisty
a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice rovněž hodlá
například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.
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"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k dosažení
nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních věcech hodlá koalice
prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech a zavést víceleté
financování sociálních služeb.
Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě
procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se měla
podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.
Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před memorováním.
Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice v dokumentu slibuje
posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně orientovaná výuka.
Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti péče,
a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně píše, že strany
chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.
Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v jedné z
variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního
zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu
právních podmínek pro registrované partnery.
Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost", která by
měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod ministerstvo vnitra,
se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná správa zaměstnávat
odborníky.
V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů
a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky Česka, píše se v
něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.
Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické oblasti prohlubovat
spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.
V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a prosazovat
vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad veřejnoprávních médií
zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.
Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění
Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit
dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou má
ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní souvisí
plán transformace Státního zdravotního ústavu.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi pojišťovnami a
jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.
Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a
nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou valorizaci.
Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci mezi
sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.
Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v úhradách
poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data zveřejňovat. Slibuje také
monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.
Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a podporovat
nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.
Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a pravidla
pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o lékárenství.
Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm poskytovanou
jednou osobou.
Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají být
psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné financování
služeb pro závislé.
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se měl ze
státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní podmínky
mladých lékařů a jejich odměňování.
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče měly
motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat produkci
lokálních potravin.
Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s rizikem
rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.
Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic
Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované plodiny na
deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.
V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké společnosti
nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.
U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v kuse.
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Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.
Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci farem
na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.
Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako například
kompenzace za ovoce zničené mrazem.
V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal spolufinancování na
projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.
Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou přispívat k
obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek," dodává
materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles cen dříví.
Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích
Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního řádu,
přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily strany také
další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé protikorupční
organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.
Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním
období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní rekodifikaci
je potřeba politický konsensus napříč stranami.
Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly kabinet
protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a Piráti se Starosty
chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale již
dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který bude
sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.
V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur. Reformovat
chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů," napsali v
dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela zákona o střetu zájmů. Stačí
je jen posunout dál.
V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních
podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.
Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve
vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice. Plánuje
také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a neprolomitelné,
uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.
"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky
vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti,"
uvádí nová koalice ve svém programu.
Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně
modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky
České republiky," uvádí koalice.
Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního
zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily
ceny," stojí v koaličním programu.
Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo statut
bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí koalice. Chce také
posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme nový
energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo
prodávat," uvedla koalice.
Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
"Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který ochrání
české firmy proti konkurenci mimo EU.
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Vyplývá to z koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, které dnes podepsali lídři koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).
Ve veřejných financích tak nově vznikající koalice chce vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní
bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená
daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na
sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.
Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle
letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24.840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.
Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy
státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn.
mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.
Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za
zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.
V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského
okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování
silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.
V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie,
decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás
konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.
Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025.
Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.
Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda
prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je
nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry. "Čtvrtý rok
volebního období touto formou vybudujeme 10.000 nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.
V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním
vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro
účely zásobování obyvatel pitnou vodou.
V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické
bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.
Spolu a PirSTAN slibují reformu penzí a růst výdajů na obranu i na kulturu
Koalice také slibuje prosazení důchodové reformy, růst výdajů na obranu i na kulturu nebo pravidelnou valorizaci plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například děti,
penzisty a nezaměstnané. V koaliční smlouvě, kterou dnes podepsali představitelé pětice stran, se také zavazují udržet učitelské platy nejméně na 130 procentech průměrné mzdy. Koalice
rovněž hodlá například vyhlásit dva nové národní parky. Chce obnovit "havlovskou" zahraniční politiku zaměřenou na podporu demokracie, lidských práv a občanské společnosti.
"Provedeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových penzí," stojí v dokumentu. Vedle toho budoucí vládní koalice slibuje zkrácení doby práce potřebné k
dosažení nároku na důchod, růst vdovských a vdoveckých penzí nebo zavedení možnosti posílat jedno procento důchodového pojištění svým rodičům nebo prarodičům. V sociálních
věcech hodlá koalice prosadit také třeba automatickou valorizaci minimální mzdy, když nyní rozhoduje vláda. Chce dále například podpořit kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných
odvodech a zavést víceleté financování sociálních služeb.
Na obranu by mělo Česko dávat dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle dokumentu v roce 2025, výdaj má být zakotven zákonem. Česká republika se zavázala dávat dvě
procenta HDP na obranu do roku 2024, nynější výhled rozpočtu s tím do tohoto data nepočítá. "Realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty," píše se v dokumentu. Zvýšit by se
měla podle koaličních plánů podpora exportu výrobků a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu.
Výdaje na školství chce koalice směřovat aspoň k 5,2 procenta hrubého domácího produktu. Zaměřit se hodlá na snížení celkového objemu učiva a podpořit porozumění před
memorováním. Systém společného vzdělávání, tedy takzvanou inkluzi, chtějí budoucí vládní strany zachovat, zároveň jej ale chtějí podrobit "pečlivé revizi". Ohledně učitelských platů koalice
v dokumentu slibuje posílení nadtarifních složek a ohodnocení práce ředitelů. Financování vysokých škol by se mělo změnit tak, aby se jim vyplácela nejen věda, ale také kvalitní profesně
orientovaná výuka.
Ve zdravotnictví hodlá koalice prosadit možnost dobrovolného doplňkového připojištění a urychlit rozvoj jeho digitalizace. K programovým bodům patří vedle jiných také zajištění dostupnosti
péče, a to zejména v menších obcích a v méně osídlených oblastech. Kapitola zdravotnictví se nevěnuje současnému šíření nemoci covid-19. V kapitole věnované bezpečnosti se obecně
píše, že strany chtějí upravit a dopracovat krizové plány, aby stát lépe připravily na krizové stavy, jako je například pandemie.
Ve spravedlnosti chce koalice zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí, schválit zákon o oznamovatelích korupce nebo zkrátit dobu oddlužení na tři roky, když nyní trvá proces v
jedné z variant pět let. Slibuje také nový trestní řád a občanský soudní řád ke zrychlení řízení, zavedení funkčního období státních zástupců a zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího
státního zástupce. V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří
úpravu právních podmínek pro registrované partnery.
Ve vnitřní bezpečnosti plánuje koalice zavedení vesměs dobrovolné přípravy obyvatel na krizové situace či revizi krizové legislativy. Hodlá zřídit pozici "poradce pro národní bezpečnost",
která by měla zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek. Koalice dále slibuje zachování práv legálních držitelů zbraní. V případě správy, která rovněž spadá pod
ministerstvo vnitra, se strany zavázaly například k tomu, že do roka představí plány na snížení počtu úřednických míst. Plánují ale i změny v platových tabulkách tak, aby mohla veřejná
správa zaměstnávat odborníky.
V části dokumentu o životním prostředí stojí, že plán EU k dosažení takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050 je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných
zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v unii zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky
Česka, píše se v něm. Koalice dále například slibuje vyhlášení národních parků Křivoklátsko a Soutok. Nyní jsou čtyři - šumavský, krkonošský, České Švýcarsko a Podyjí.
Česká zahraniční politika se má dál opírat o ukotvení v EU a v Severoatlantické alianci, dokument zmiňuje ale také spolupráci ve Visegrádské skupině, tedy s Polskem, Slovenskem a
Maďarskem. Koalice chce rozvíjet vztahy se Spojenými státy i "tradiční strategické partnerství" s Izraelem. Hodlá podle dokumentu revidovat vztahy s Ruskem a Čínou a v asijsko-pacifické
oblasti prohlubovat spolupráci například s Tchaj-wanem, Korejskou republikou a s Japonskem.
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V kultuře se koalice vrací k letitému slibu českých vlád směřovat rozpočet ministerstva bez náhrad církvím k jednomu procentu. Chce připravit zákon o veřejných kulturních institucích a
prosazovat vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzorování. Z fondu kinematografie chtějí koaliční strany vytvořit fond audiovize s podporou herního průmyslu a do volby rad
veřejnoprávních médií zapojit Senát, když nyní vybírá jejich členy jen Sněmovna.
Vznikající vláda chce valorizaci plateb za státní pojištěnce a připojištění
Vznikající vláda se chce ve zdravotnictví zaměřit na veřejné zdravotní pojištění. Slibuje víceleté plánování financování a pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Chce také umožnit
dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidí nyní platí sami, a začít debatu o cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z programové části koaliční smlouvy nové vlády, kterou
má ČTK k dispozici. Zabývat se chce také kontrolou využívání peněz ve zdravotnictví a dostupností péče v okrajových regionech. Epidemii covidu-19 materiál přímo nezmiňuje, nepřímo s ní
souvisí plán transformace Státního zdravotního ústavu.
V systému veřejného zdravotního pojištění se příští rok počítá s náklady na zdravotní péči 411 miliardy korun. Každoročně se vede o rozdělení této částky dohodovací řízení mezi
pojišťovnami a jednotlivými segmenty péče. Vláda chce klást důraz na výsledky těchto dohod, prosadit chce ale víceleté plánování financování péče.
Kromě pojistného od zaměstnanců, zaměstnavatelů a podnikatelů jsou příjmem systému platby z rozpočtu za takzvané státní pojištěnce. Jde asi o 5,9 milionu osob, zejména seniorů, dětí a
nezaměstnaných, za které stát bude příští rok platit 1767 korun měsíčně. V současné době se částka zvyšuje po jednorázovém schválení vládou, vznikající kabinet chce pravidelnou
valorizaci.
Připravit nový zákon o zdravotních pojišťovnách slibovala už končící vláda vedená Andrejem Babišem (ANO), měl zajistit jejich větší odpovědnost za zajištění služby a jejich konkurenci
mezi sebou. Vláda chtěla zvážit i snížení počtu pojišťoven ze současných šesti, k čemuž nedošlo.
Značná část dokumentu se věnuje kontrole, hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Nová vláda chce posílit dohled nad financováním zdravotní péče a odstranit nerovnosti v
úhradách poskytovatelům péče. V ministerstvem zřizovaných nemocnicích chce hodnotit výsledky péče, srovnávat nemocnice po personální, investiční a provozní stránce a data
zveřejňovat. Slibuje také monitoring čekací doby na operace či vyšetření a volných kapacit u praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů nebo gynekologů.
Chce také kontrolovat, jak pojišťovny tvoří rovnoměrnou síť zdravotnických kapacit včetně pohotovostí. Za péči v odlehlých regionech a menších obcích chce finančně bonifikovat a
podporovat nové praxe praktických a dětských lékařů a stomatologů.
Podobně se na hodnocení kvality a zveřejňování dat o hospodaření resortu chtěla zaměřovat i končící vláda. Povedlo se jí zavést slibované centrální nákupy pro přímo řízené nemocnice a
pravidla pro vykazování takzvaných zpětných bonusů, tedy odměň dodavatelů za velké objednávky. Na rozdíl od programového prohlášení dosavadní vlády se dokument nové nezmiňuje o
lékárenství.
Dokument nového kabinetu výslovně zmiňuje i porodnictví, kde slibuje větší zpřístupnění péče porodních asistentek s důrazem na kontinuální péči v těhotenství, při porodu i po něm
poskytovanou jednou osobou.
Zaměřit se chce budoucí vláda také na duševní zdraví. Chce aktivně přistupovat k reformě duševního zdraví, posílit její terénní složku a zlepšit regionální pokrytí službami. Dostupnější mají
být psychoterapeuti hrazení z veřejného zdravotního pojištění, preventivní intervence pro lidi s duševními problémy a sociální služby pro lidi s poruchami autistického spektra a funkčním
postižením.
Při řešení závislostí chce vláda na základě vědeckých poznatků vyvažovat prevenci rizik a snižování škod, regulovat návykové látky podle míry jejich škodlivosti a zajistit dostatečné
financování služeb pro závislé.
Vláda s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) si dala za jeden z cílů vytvořit zákon o elektronizaci zdravotnictví, který sněmovna schválila letos v srpnu. Podařilo se jí rozšířit
využívání elektronických receptů a souvisejícího lékového záznamu pacienta. Nastupující kabinet chce sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty dál podpořit.
Při vzdělávání zdravotníků slibuje stabilizaci systému bez neustálých změn, například vstřícnější model postgraduálního vzdělávání lékařů s jasnými vzdělávacími plány. Financovat by se
měl ze státního rozpočtu včetně odměn školitelů. Vzniknout by měly i motivační programy pro návrat špičkových českých vědců ze zahraničí. Končící vláda se chtěla zaměřovat na pracovní
podmínky mladých lékařů a jejich odměňování.
Kabinet chce klást důraz na zdravý životní styl, podporovat ho mají zdravotní pojišťovny, školy, neziskový sektor i zaměstnavatelé. Zdravotní pojišťovny by pacienty i poskytovatele péče
měly motivovat i finančně, zvýšit by se měla zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za své zdraví. U chronických nemocí jako je cukrovka, rakovina, nemoci srdce a cév či duševní
onemocnění chce zavést inovativní formy péče a kontrolování pacientů. Ve školách a školkách chce vláda podpořit dietní stravování, spolu s ministerstvem zemědělství pak podporovat
produkci lokálních potravin.
Také pro končící vláda měla být podle programového prohlášení prevence jednou z priorit. Podařilo se jí například na poslední chvíli rozšířit screeningové programy o vyšetřování lidí s
rizikem rakoviny plic. Slibovala také zavést systém odměňování občanů, kteří pečují o své zdraví.
Zastropování dotací a tvorba fondů pro zemědělce jsou priority koalic
Finanční limit u zemědělských dotací pro velké farmy, tzv. zastropování, konec podpory bioplynovým stanicím zpracovávajícím technické plodiny, ale i omezení plochy jedné pěstované
plodiny na deset hektarů v erozně ohrožených oblastech. To jsou mimo jiné priority vznikající vlády koalic.
V zastropování tak jdou koalice proti odcházejícímu kabinetu premiéra Andreje Babiše (ANO), ČR se dlouhodobě snažila i na evropské úrovni prosadit, aby se finanční limit pro velké
společnosti nestanovil, ministerstvo zemědělství vedené Miroslavem Tomanem (ČSSD) argumentovalo konkurenceschopností podniků.
U zmenšování půdních bloků budoucí vláda prohloubí návrh, který prosadil Toman, když od roku 2020 bylo možné v erozně ohrožených lokalitách mít maximálně 30 hektarů jedné plodiny v
kuse. Od letošního roku tato povinnost platí pro všechny zemědělce.
Budoucí vládní koalice chtějí vytvořit strategický investiční fond, kterým by dodavatelé mohli jednodušeji vstupovat do zpracovatelských firem. "Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci
farem na zpracování a obchodu s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí," dodává materiál, který má ČTK k dispozici.
Budoucí vláda chce pak také vybudovat dobrovolný rezervní fond na podporu zemědělců v případě přírodních katastrof. V současnosti vláda schvaluje jednotlivě každou podporu, jako
například kompenzace za ovoce zničené mrazem.
V koaličním prohlášení se pak píše, že další Program rozvoje venkova bude spolufinancovaný ze strany ČR minimálně stejně jako doposud. Odcházející kabinet předpokládal
spolufinancování na projekty z EU ve výši 65 procent. V současnosti jde o 35 procent.
Koalice předpokládají,že budoucí zisky ze státních lesnických podniků, které vlastní více než polovinu lesů v republice, nepůjdou jako příjem do státního rozpočtu. "Namísto toho budou
přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových
ohnisek," dodává materiál. V současnosti Lesy ČR kvůli kůrovcové kalamitě peníze do rozpočtu neodvádějí, naopak stejně jako další vlastníci lesů můžou žádat o kompenzace za pokles
cen dříví.
Nová vláda opět slibuje zákony o ochraně whistleblowerů či státních zástupcích
Stejně jako již předchozí vláda uvádí i nová koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty, že se v justici zasadí o dokončení a schválení trestního a občanského soudního
řádu, přijme zákon o oznamovatelích korupce či upraví postavení státních zástupců. Vyplývá to z koaličního programu Spolu a PirSTAN, který má ČTK k dispozici. Do dokumentu zařadily
strany také další dlouhodobé téma justice - vytvoření elektronického spisu na soudech. Koalice plánuje reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), po čemž volají některé
protikorupční organizace, či upravit právní podmínky pro registrované partnery.
Nový moderní trestní řád a občanský soudní řád jsou podle nové koalice podmínkou zrychlení a zefektivnění soudního řízení. Předpisy se zabývala již dosavadní vláda a v končícím volebním
období Poslanecké sněmovny se posunuly přípravné práce na novém trestním řádu. Finální podoba však stále chybí. Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v létě uvedl, že ke kvalitní
rekodifikaci je potřeba politický konsensus napříč stranami.
Jak upozornila dříve Unie státních zástupců, do legislativního procesu se za minulé vlády nedostala novela zákona o státním zastupitelství. Za nepřijetí nových právních úprav kritizovaly
kabinet protikorupční organizace Transparency International i Rekonstrukce státu. Organizace tvrdí, že je nutné posílit pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství. Spolu a
Piráti se Starosty chtějí upravit funkční období státních zástupců a posílit jejich kárnou odpovědnost. Plánují také zpřesnit podmínky odvolání nejvyššího státního zástupce.
Tématu elektronizace justice - mimo jiné o elektronickém spisu - se soudci věnují dlouhodobě. Vávra k této problematice v létě řekl, že ministerstvo spravedlnosti nabralo "hrozný skluz", ale
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již dlouho před působením stávající vlády. Za pomalé tempo v elektronizaci kritizují stát i jiné stavovské organizace, například Česká advokátní komora. Koalice chce elektronický spis, který
bude sdílený soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami. Plánuje také dokončit digitalizaci zákona.
V boji proti korupci a k dosažení transparentnosti veřejné správy se Spolu a Piráti se Starosty zaměří na jednotnou veřejnou evidenci dotací a rozklikávací rozpočty na úroveň faktur.
Reformovat chtějí ÚOHS. "Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a
krajů," napsali v dokumentu. Podle Rekonstrukce státu je to jeden z bodů, který by měli noví poslanci splnit co nejdříve. Reforma je podle organizace již připravena, stejně jako novela
zákona o střetu zájmů. Stačí je jen posunout dál.
V koaličním programu není uzákonění manželství homosexuálů, které podporují zejména Piráti, proti jsou naopak hlavně lidovci. V dokumentu ale stojí, že koalice podpoří úpravu právních
podmínek pro registrované partnery. Koalice chce také lepší ochranu obětí sexuálního násilí.
Z dalších plánů uvádějí strany v dokumentu zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, vrácení působnosti lustračního zákona na členy vlády či zkrácení insolvenčního řízení. Ve
vězeňství chtějí rozšířit možnosti alternativních trestů a větší prevenci a potlačování recidivy. "Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života," uvádí koalice.
Plánuje také zjednodušit zaměstnávání vězňů a napravit problémy s elektronickými náramky.
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů
Koalice vidí budoucnost energetiky v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti. Limity těžby uhlí jsou pro novou koalici konečné a
neprolomitelné, uhelné elektrárny se budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Vyplývá to z koaličního programu, který má ČTK k dispozici.
"Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české
energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování
energetické účinnosti," uvádí nová koalice ve svém programu.
Tzv. Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu, je podle koaličních stran příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření
výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. "Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda v EU zohledňovat možné sociální dopady a
specifické podmínky České republiky," uvádí koalice.
Nová koalice nechce prolamovat limity na těžbu uhlí, uhelné elektrárny se ale budou odstavovat s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. "Nepřipustíme rozpad centrálního
zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově
nezvýšily ceny," stojí v koaličním programu.
Nová vládní koalice podporuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Vláda bude v EU prosazovat, aby jádro získalo
statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje. "Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce," uvádí
koalice. Chce také posílit práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Fotovoltaika je podle koalice v geografických podmínkách České republiky klíčový obnovitelný zdroj. "Nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100.000 střech do roku 2025. Připravíme
nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet
nebo prodávat," uvedla koalice.
Legislativně chce budoucí vláda vylepšit fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Chce také podpořit efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
"Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám," uvedla koalice. Zavést chce také tzv. uhlíkové clo jako nástroj na evropské úrovni, který
ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU.

POČET AKTUALIZACÍ: 1
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

86. Ekonom - strana 46 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

12.08.2021 (00:15:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

Economia, a.s. - Ekonom (automat)

NEZNÁMÝ

Ekonomika a Finance

PDF STRANA: 46
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (4x), gramotnost (4x)
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87. Články na třetí čtvrtletí: Krypto, zdravotnictví a Praha
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

03.07.2021 (08:07:01)

Internet

Zdravotní gramotnost

Investia.cz - Články

redakce

Ekonomika a Finance

Co mají společného kryptoměny, zdravotnictví, Praha a finanční server investia.cz? Třeba vymezení témat na třetí čtvrtletí roku 2021.
Polovina roku je příležitost pro bilancování nad obsahem finančního serveru investia.cz. Občas zveřejníme článek, kterým poodkryjeme redakční zákulisí. Nejinak je tomu i v tomto příspěvku. V
posledním půlroce jsme se zaměřili na mapování investic, důchodům a penzím a vybraným tématům z ekonomiky. I v následujícím půlroce se chceme věnovat vytyčeným tématům.
Přesto nás zajímají i další témata, mezi která patří zdravotní gramotnost, kryptoměny, proletarizace investování. Některé texty již máme připravené, u jiných je pouze základní kostra. Přečtěte
si stručné výtahy z článků, které chceme publikovat během léta a září letošního roku.

Zdravotní gramotnost
Gramotností je celá řada. My se na finančním serveru investia.cz zabýváme především finanční gramotností. Své místo má i penzijní gramotnost. Kromě toho se nám líbí i
zdravotní gramotnost.
Abyste mohli strávit plnohodnotný život a dožít se vysokého věku, je dobré kromě finanční přípravy podniknout i jisté kroky po zdravotní stránce. V tomto příspěvku se netradičně zaměříme na
témata spojená se zdravým životním stylem a vhodnou životosprávou.

Proletarizace investování
Pro stávající stav možností investovat prostřednictvím aplikací typu Robinhood se dá použít pojem proletarizace investování. Stejně jako tomu bylo v nultých letech tohoto století u internetu, kdy ho
začala používat kritická masa uživatelů, zažívají nyní aplikace nabízející nízký vstup k obchodování a vlastnictví akcií.

Do krypta sluníčkáři neinvestují
Záleží vám na osudu planety Země? Třídíte odpad? Chcete zelené zdroje energie? Pak byste se nákupům a těžbě kryptoměn měli obloukem vyhnout. Uchovávání kryptoměn, jejich těžba,
obchodování s nimi nadměrně zatěžují životní prostředí. Pomalu dostávají nálepku špinavých aktiv, za jejich držení zaplatí lidé žijící v okolí znečišťujících výrobních elektrické energie zhoršením
svého zdraví.

Mezi další připravovaná témata patří třeba:
Strategická alokace
Účet dlouhodobých investic
Dividendoví aristokraté
Analýza: Praha je nejbohatší český region
Inflace 2021: Proč roste a kdy se zastaví
Děkujeme, že nás čtete a přejeme vám příjemné léto.
Vaše redakce

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (3x)

seznam | nahoru

88. Medical Tribune- strana 31 (automat)
Datum

Kategorie Téma

27.07.2021 (00:00:00)

Tisk

Zdroj

Zdravotní gramotnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune (automat)

Autor

Sekce

NEZNÁMÝ Zdraví a zdravotnictví

PDF STRANA: 31
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
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89. Zájem o Den zdraví na pražské přírodovědě byl i letos veliký
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Stovka zájemců si v pátek 24. listopadu našla cestu do prvního patra budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově, aby se dozvěděla více o svém
zdraví, zásadách zdravého životního stylu a prevenci některých, převážně civilizačních onemocnění. Pod záštitou Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)
a výzkumného týmu GeoQol Přírodovědecké fakulty zde totiž probíhal již čtvrtý ročník preventivně-zdravotní akce Geografie pro život – Den zdraví. Návštěvníci využili všech
nabízených aktivit, které pražští hygienici připravili i ve spolupráci s odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze a neziskové organizace Vím, co jím.
Detailnější představu o průběhu celé akce dokreslují následující fotografie s popisem dění:
Fotografie 1: měření tělesných parametrů

Foto: HSHMP
Velký zájem měli návštěvníci této akce již tradičně o získání zajímavých informací o sobě. Dozvěděli se tak informace o svých tělesných parametrech a to díky měření na speciálním přístroji
OMRON BF 511. Získali tak detailní informace o skladbě svého těla, procentuálním množství tělesného a viscerálního tuku a hodnotě svého indexu tělesné hmotnosti (BMI). Zjištěné hodnoty se
zájemcům o své zdraví zaznamenaly do speciálně připraveného zdravotního osvědčení, které s sebou následně mohli odnést.

Fotografie 2: měření krevního tlaku

Foto: HSHMP
Nedílnou součástí každého Dne zdraví, které HSHMP pořádá, je měření hodnot krevního tlaku – i letos byl mezi lidmi o toto měření tradičně velký zájem.
Fotografie 3: stanoviště zaměřené na správnou hygienu rukou s názvem „Umíš se mýt?“

Foto: HSHMP
Zajímavou novinku letošní ročníku představovala edukace široké veřejnosti zaměřená na správnou hygienu rukou. Účastníci si následně správné mytí rukou názorně vyzkoušeli a podrobili se
kontrole pečlivého oka přítomného hygienika s pomocí UV lampy. Tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další odborné a kontrolní činnosti.
Fotografie 4: výživové poradenství a ochutnávka zdravých pokrmů

Foto: HSHMP
Přítomní návštěvníci se zajímali rovněž o výživové poradenství s doporučeními, jak správně vybírat zdravé potraviny a praktickými ukázkami obsahu cukru, soli a tuku v potravinách.
Fotografie 5: prevence kouření

Foto: HSHMP
Toto stanoviště se zaměřovalo na prevenci kouření. Kuřákům bylo nabízeno měření CO ve vydechovaném vzduchu. Současně kuřáci měli možnost si svoji závislost na nikotinu ověřit pomocí
Fägerströva testu. Zájemci si navíc mohli prohlédnout modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví.
Fotografie 6: prevence onkologických onemocnění

Foto: HSHMP
Na dalších vystavených modelech zdravotníci účastníkům akce vysvětlovali způsoby a důležitost samovyšetření prsu a varlat. Jedná se o cílenou prevenci jedněch z nejčastěji se vyskytujících
onkologických onemocnění.
Fotografie 7: závěrečné hodnocení s lékařkou

Foto: HSHMP
Přítomné lékařky HSHMP lidem následně poskytly odborné konzultace s výkladem naměřených hodnot a návrhem na úpravu životního stylu s cílem zvýšení péče o sebe samého, zlepšení
stravovacích návyků, předcházení vzniku civilizačních chorob a zbavení se přebytečných kilogramů.
Účastníci akce měli také (již tradičně) možnost vyjádřit spokojenost s nabízenými aktivitami, které odborní zaměstnanci HSHMP a další kolegové poskytovali a to pomocí grafického vyjádření
(smajlíků). Výstup z této ankety prezentuje níže uvedený graf 1.
Graf 1: Hodnocení spokojenosti účastníků na PřF UK
Informace o dalších podobných preventivních akcích pražských hygieniků lze sledovat průběžně přes webové stránky HSHMP www.hygpraha.cz . Zde je možné se v sekci „Podpora zdraví a
zdravotní politika“ dozvědět, kdy a kde se podobná akce „Den zdraví“ bude v nejbližší době na území hlavního města Prahy konat. Pro řadu zajímavých informací z výzkumu zdravotního stavu
populace v geodemografických a socioekonomických souvislostech doporučujeme také navštívit webové stránky výzkumného centra GeoQol http://geoqol.natur.cuni.cz/.
Velké poděkování patří vedle našich zaměstnanců také kolegům ze Státního zdravotního ústavu v Praze a také členům týmu Geoqol PřF UK a studentům navazujícího studijního oboru Sociální
epidemiologie.
Den zdraví byl rovněž zaměřen k šíření povědomí o možnosti studia nového magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie, který jak říká garantka tohoto
programu profesorka RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., je určen všem zájemcům s minimálně bakalářským titulem, kterým není lhostejné zdraví a mají zájem přispět svými znalostmi a dovednostmi
ke snižování rozdílů ve zdraví.
Dalším dílčím cílem byla také snaha o zvýšení zdravotní gramotnosti a zvýšení zájmu o vlastní zdraví. Toto je snaha pražských hygieniků i dalších odborníků po celé čtyři roky trvání vzájemné
spolupráce. Pevně doufáme, že i pátý ročník se dočká velkého zájmu.
Za rok se těšíme na setkání s Vámi!
V Praze dne 28. listopadu 2017
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RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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90. Pražští hygienici upozorňují na význam Světového dne duševního zdraví
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

► tisková zpráva NÚDZ: Světový den duševního zdraví: duševní onemocnění prožije v Česku ročně každý pátý člověk
Mladí lidé a duševní zdraví v měnícím se světě
Letošní téma Světového dne se týká obecně a celosvětově se zhoršujících podmínek pro klidné dospívání a ranou dospělost. Mladí lidé čelí mnoha problémům, na jejichž řešení nemají a ani
nemohou svými silami stačit. Nestabilita společnosti, válečné konflikty a přírodní katastrofy se nás naštěstí netýkají, ale i násilí (fyzické, psychické, sexuální), diskriminace, šikana (šikana v dětství
zanechá u mnoha lidí celoživotní stopy, nejen na nízkém sebevědomí, ale i s dopadem na zdravotní stav), nízký socioekonomický statut rodiny, vyloučení ze společnosti vrstevníků - to všechno
vytváří tlak, jehož výsledkem snadno může být duševní onemocnění.

I za normálních okolností je dospívání náročným životním obdobím s bouřlivě se rozvíjejícími se změnami těla, s náročným požadavkem obstát ve škole i najít své místo ve společnosti, s
požadavkem zodpovědně zvolit budoucí profesní zaměření a životního partnera. Dospívání části mládeže poznamená současný výskyt duševního onemocnění, kterému musí čelit. Polovina všech
poruch duševního zdraví se projeví prvními příznaky kolem 14 let věku, další čtvrtina duševních poruch se přihlásí do 24 let. Bohužel významná část nemocných zůstává bez diagnózy a bez léčby.
FOTO: ilustrační obrázek

Zdroj: pixabay.com

Počet osob, kteří vyhledají psychiatrickou pomoc, má v Česku od přelomu tisíciletí vzrůstající trend, na růstu se částečně (zatím hlavně ve větších městech) podílí větší ochota nechat se vyšetřit.
Nejčastějším onemocněním jsou neurotické a depresivní poruchy.
► http://www.bohnicebezhranic.cz/cs/pece-o-pacienty/sluzby/index.html
HSHMP publikováním této zprávy na dané téma v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“; Akční plán č. 3 Duševní
zdraví a Akční plán č. 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti ; Priorita 4.2: Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti .

■ www.wfmh.global
■ http://www.nudz.cz/
■ http://www.nudz.cz/files/pdf/tz-dus-evni-onemocne-ni-proz-ije-v-c-esku-roc-ne-kaz-dy-pa-ty-c.pdf

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

91. Digitalizace zdravotnictví v Německu? Výsledek eHealth monitoru vyznívá
pro sousedy rozporuplně

seznam | nahoru
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Autor

Sekce

19.11.2021 (05:29:27)

Internet

Zdravotní gramotnost

Zdravotnickydenik.cz - Články

Petr Musil

Zdraví a zdravotnictví

Německá média to označují jako „digitální propadák zdravotních kompetencí“. Tak totiž například deník Ärzte Zeitung hodnotí výsledky studie e-Health-Monitor 2021, kterou vypracovala americká
poradenská společnost McKinsey & Company.
Autoři zprávy například konstatují, že existuje stále značný prostor pro zlepšení zdravotní gramotnosti Němci v péči zdraví na dálku, tedy prostřednictvím digitálních aplikací. Laura Richterová
a Tobias Silberzahn, kteří studii zpracovali, se zaměřili právě na zdravotní péči zprostředkovávanou na dálku.
Z jejich pohledu je Německo zemí, kterou lze považovat v této oblasti za úspěšnou, ale pouze v tom, jak se Německu daří vytvářet prostřední pro digitální zdravotnické aplikace, respektive
digitalizaci zdravotnictví obecně.
McKinsey & Company kladně hodnotí především schvalovací proces Spolkového úřadu pro léčiva a zdravotnické prostředky (BfArM – Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte), který
dokonce považuje za následováníhodný vzor i pro jiné země. Zejména Francie nebo Belgie se v této oblasti vydaly právě německou cestou.
Jenže mezi možnostmi digitálních aplikací a jejich reálným využíváním pojištěnci existuje propastný rozdíl. Autoři studie například zjistili, že do července tohoto roku došlo v celém Německu pouze
k 183 tisícům stažení některé z devíti autorizovaných digitálních zdravotnických aplikací.
Přitom nadpoloviční většina občanů vyjádřila otevřenost vůči nabídce služeb takzvaného digitálního zdraví. A potvrzují to také údaje z praxe. V loňském roce vzrostl počet videokonzultací mezi
pacientem a lékařem 900krát na 2,7 milionu hodin. Zároveň je ale třeba si uvědomit, že se na takovém nárůstu zřejmě výrazně podílelo propuknutí koronavirové pandemie.
E-Health-Monitor také ukázal poměrně nízké povědomí Němců o tom, že existuje elektronický záznam pacienta nebo že budou moci od nového roku využívat elektronický recept. Přestože
elektronický záznam pacienta si každý může zařídit již od počátku letošního roku, asi dvě pětiny pojištěnců o něm nikdy neslyšely. V létě skoro dvě třetiny netušily, že se chystá zavedení ereceptu.
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Autoři studie pak uvádějí jako pozitivní příklad telemedicínu. V Německu je podle nich více než 90 procent praktických lékařů v primární péči připojeno k telematické infrastruktuře. Na druhé straně
komunikace mezi ambulancemi a nemocnicemi prý probíhá z 95 procent postaru, tedy zpravidla papírovou formou, a to zejména u propouštěcích zpráv. To je dokonce o dva procentní body více
než o rok dříve.
Německo si však moc dobře nestojí ani co do zdravotní gramotnosti. Jen před několika dny totiž vyšla jiná studie, která se zaměřovala na to, jak se Němci orientují ve zdravotnickém systému.
Tedy jak dokáží vyhledat potřebné informace. Studii vypracovala Bielefeldská univerzita a Hertie School Berlin pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Ukázalo se, že asi 70 procent Němců jen s obtížemi dokáže zjistit, jaké možnosti jim jejich zdravotnický systém nabízí. Přibližně polovina respondentů měla problém odhadnout, jaký typ zdravotní
péče potřebuje v případě konkrétního zdravotního problému.
Jedna z autorek studie, Doris Schäfferová z Bielefeldské univerzity, to připisuje složité struktuře německého zdravotnického systému. „Zdravotnický systém v Německu je příliš složitý a zahrnuje
příliš mnoho různých variant, jak konkrétní problém řešit,“ uvedla pro deník Ärzte Zeitung. Pro pojištěnce je proto obtížné mít o něm důkladný přehled, a to zejména pro lidi s dlouhodobými
zdravotními problémy.
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93. PŘEHLED: Kolik stojí léčba rakoviny. Karcinom prsu 2 miliony, plic 1,5
milionu
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Zdravotní gramotnost
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Karolína Lišková, Téma

Životní styl

Co dělá onkologům největší vrásky na čele?
Aby případná další vlna onemocnění covid-19 nepřišla opět s takovou razancí, jako tomu bylo na konci loňského a v prvních měsících letošního roku. Značné přetížení zdravotního systému totiž
mělo určitý negativní dopad i na poskytování onkologické prevence a péče. A kromě toho u řady lidí špatná epidemická situace vyvolávala strach jít k lékaři, i když měli zjevné projevy závažného
onemocnění, s nimiž by za jiných okolností neváhali přijít. Nebo naopak řada lidí bagatelizovala své potíže s tím, že jde o následky z prodělaného onemocnění covid-19. Ale snad to nebude
tentokrát tak náročné. Věřím, že lidé mají rozum a naočkují se.
Je nutné si uvědomit, že léčba rakoviny, která se zjistí včas, je léčba zachraňující život, nikoliv „pouze“ život prodlužující.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. ředitel brněnského Masarykova onkologického ústavu
A výhledově?
To si děláme starosti s udržitelností vysoké kvality české onkologie. Tu zcela jistě má. Naši pacienti mají zdarma přístup ke všem důležitým protinádorovým lékům a technologiím. V tom si vedeme
nejlépe ze všech postkomunistických zemí. I ve srovnání se západní Evropou předbíháme řadu ekonomicky mnohem silnějších států. Náklady na tuto léčbu však neustále a rychle narůstají.
Každoročně přibližně o 10 %, přičemž se bavíme o miliardách korun! Jenom v onkologii je to přibližně 8 miliard ročně,které jdou na moderní, cílené protinádorové léky. Další miliardy jsou potřebné
na pořízení nových přístrojů. Musíme hledat taková řešení, která zajistí dostupnost těchto způsobů léčby i v budoucnosti.
Zbrzdila pandemie narůstající počty nemocných s nádorovými onemocněními?
Na přesná čísla za celou republiku si ještě musíme počkat. Sám jsem zvědavý, jak to s těmi počty bude. Hlavně zda se potvrdí to, co někteří kolegové vidí ve svých ambulancích, a to nárůst
pokročilých případů. V našem ústavu jsme v roce 2020 měli o 214 nových onkologických pacientů méně než v roce 2019. To je pokles přibližně o 5 %. Vzhledem k tomu, že v posledních letech
toto číslo pravidelně narůstalo a že jsme v době pandemie přebírali onkologické pacienty i z jiných nemocnic, může i tento malý pokles být odrazem situace v celé České republice.
Navíc důvody k případnému poklesu počtu nových případů by zde byly. Došlo k omezení screeningových programů, jež pomáhají odhalit nádory dříve, než se projeví svými varovnými příznaky,
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které pak přivedou lidi k lékařům. A dále došlo k úmrtí významného množství našich spoluobčanů v důsledku onemocnění covid-19 a nelze vyloučit, že někteří z nich by později přišli s nově
zjištěným onkologickým onemocněním. Ostatně každý třetí obyvatel ČR za svůj život nádorem onemocní. (V případě lokalizovaného onemocnění– stadium I./II.– byly vybrány spíše
komplikovanější případy, kdy se léčba skládá nejen z operace, ale i ozařování a chemoterapie nebo cílené léčby, pokud se u daného onemocnění v takovém stadiu používají.)
Náklady na roční léčby rakoviny (příklady z brněnského Masarykově onkologickém ústavu)
Karcinom prsu I./II.stadium

615 100 Kč

Karcinom prsu ıV. stadium

2 010 000 Kč

Karcinom plic I./II.stadium

1 029 540 Kč

Karcinom plic ıV. stadium

1 450 000 Kč

Melanom I./II.stadium

44 271 Kč

Melanom ıV. stadium

1 535 620 Kč

Rakovina tlustého střeva I./II. stadium

134 250 Kč

Rakovina tlustého střeva ıV. stadium

760 000 Kč

Rakovina ledvin I./II. stadium

116 892 Kč

Rakovina ledvin ıV. stadium

773 883 Kč

Jak nákladná je léčba nádorů prsu, plic, tlustého střeva, ledvin a melanomu? Liší se? V jakém stadiu nemoci pacient do nemocnice přijde? Náklady na léčbu pacientů, u nichž je
onemocnění zachyceno včas (I., II. klinické stadium), protože je v těle omezeno pouze na místo svého výskytu nebo jeho nejbližší okolí, jsou u naprosté většiny nádorů významně nižší než u těch,
kteří mají onemocnění metastatické (IV. klinické stadium ). Díval jsem se, kolik stojí rok péče o typického pacienta s určitým nádorem diagnostikovaným v časném ( I. nebo II.) a pozdním (IV.)
klinickém stadiu v našem ústavu. Rozdíly jsou skutečně značné, a to jsme v případě těch časných stadií vybírali spíše ty komplikovanější, kdy se léčba skládá nejen z operace, ale i ozařování,
chemoterapie a cílené léčby, pokud se u daného onemocnění používají. Rovněž je nutné si uvědomit, že léčba rakoviny, která se zjistí včas, je léčba zachraňující život, nikoliv „pouze“ život
prodlužující.

Aktuální číslo
Objednat do schránky
Tak například cena za rok péče o pacientku s HER2-pozitivním karcinomem prsu, u níž bylo onemocnění zjištěno ve II. klinickém stadiu a prošla si během roku operací, chemoterapií, cílenou
léčbou a radioterapií a dále byla pravidelně sledována a přešetřována, je přibližně 615 000 korun. V případě pacientky s HER2-pozitivním karcinomem prsu, jež přišla s pokročilým nádorem prsu
metastazovaným do kostí (IV. stadium), byla cena 2 010 000 korun, tedy více než 3× vyšší. V obou případech se přitom bavíme pouze o nákladech na léčbu a vyšetření, která jsou pro poskytování
takové léčby nezbytná (např. zobrazovací a laboratorní vyšetření, případně krátká hospitalizace, pokud byla operace ). Podobně tomu je i u těch dalších nádorů.
U civilizačních chorob léčba značně pokročila, čím dál větším problémem však začíná být, jak zdravě žít. Jaká je vaše zkušenost?
Ano, je to tak. Navíc česká populace je více zatížena rizikovými faktory, vykazuje nižší úroveň zdravotní gramotnosti a vyšší míru odolnosti části obyvatel k preventivním programům. V roce
2019 bylo v ČR 24,9 % denních i příležitostných kuřáků starších 15 let. Obezita ohrožovala 18,5 % obyvatel, z toho téměř 20 % mužů a 18 % žen, a mírnou nadváhou u nás trpí 47 % mužů a 33 %
žen. To vše svědčí o tom, že musíme klást větší důraz na primární prevenci.
Jinými slovy výchovu k zdravému životním stylu. I proto chceme při našem ústavu vybudovat Centrum prevence, kde bude samostatné pracoviště zaměřené výhradně na primární prevenci. Toto
„Oddělení preventivního poradenství“ by mělo dokázat poradit občanům v otázkách výživy, pohybu, pomoci jim při odvykání kouření nebo poskytnout základní rady, jak zvládat stres. Primární
prevence je přitom podobná pro všechnyivilizační choroby.
Na kolik přijde léčba rakoviny (v průměru přepočteno na jednoho pacienta VZP za rok 2020)
Kůže

11 837 Kč

Prsa

39 798 Kč

Mužské pohlavní orgány

37 994 Kč

Trávicí trakt

69 732 Kč

Močové ústrojí

37 088 Kč

Mízní, krvetvorná a příbuzná tkáň

141 734 Kč

Ženské pohlavní orgány

38 740 Kč

Plíce a dýchací ústrojí

79 557 Kč

Přesně neurčená lokalizace

32 902 Kč

Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí

12 035 Kč

Hlava a krk

60 781 Kč

Centrální nervová soustava a oči

60 781 Kč

Centrální nervová soustava a oči

72 575 Kč

Mezotelové a měkké tkáně

62 990 Kč

Kosti a kloubní chrupavky

50 657 Kč

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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Zajímavé informace o svém zdravotním stavu jako například množství tělesného a viscerálního tuku, znalosti výpočtu indexu tělesné hmotnosti (BMI), výše rizika civilizačních
chorob, hodnota krevního tlaku nebo rady a doporučení, jak správně vybírat zdravé potraviny či jak se poprat s přebytečnými kilogramy. Ale i řada doporučení spojených s
prevencí nejčastěji se vyskytujících onkologických onemocnění. Měření CO ve vydechovaném vzduchu či testování míry závislosti u kuřáků. To je jen malá nabídka toho, co
čeká návštěvníky již čtvrtého ročníku akce Geografie pro život – Den zdraví, kterou pořádá v pátek 24. listopadu 2017 Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen
„HSHMP“) spolu s výzkumným týmem GeoQol Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Akce se uskuteční od 9.30 do 14.00 hodin v 1. patře budovy děkanátu Přírodovědecké
fakulty na Albertově 6, Praha 2.
Návštěvníci této zajímavé akce zaměřené hlavně na zdravý životní styl se mohou nechat změřit speciálním přístrojem OMRON BF 511, který kombinuje bimanuální a bipedální elektrody a
umožňuje tak pomocí bio-impedanční metody zjistit skladbu lidského těla, tj. množství tělesného tuku v %, viscerálního tuku a vypočítat BMI. Zjištěné hodnoty budou následně zaneseny do
speciálního zdravotního osvědčení, jehož ukázku najdete na konci této informace. Každý z účastníků si osvědčení odnese s sebou. Na místě budou přítomny i dvě lékařky z HSHMP, které na
základě uvedených hodnot ve zdravotním osvědčení provedou s daným člověkem konzultaci a zároveň mu poskytnou i řadu odborných doporučení, jak o sebe lépe pečovat, jakým způsobem se
lépe stravovat, jak předcházet vzniku civilizačních chorob, tedy jak potlačovat rizikové faktory chronických neinfekčních chorob a naopak posilovat ty protektivní.
Akce, která byla pořádána již v předešlých třech letech, se v minulosti vždy setkala s velkým zájmem ze strany veřejnosti. „Upřímně jsem vždy velmi mile překvapen obrovským zájmem, se
kterým se tato akce, kterou jsme před čtyřmi lety s profesorkou Dzúrovou z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity zakládali, setkává,“ říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního
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města Prahy a dodává: „Akce je o to důležitější, že čísla o výskytu incidence především dětské populace a mladistvých obezitou jsou v Česku skutečně výrazným problémem, se kterým musíme
nejen my jako orgán ochrany veřejného zdraví, ale i další instituce jako jsou školy, rodiny a další, aktivně a cíleně bojovat. Je proto zásadní vyvinout u mladých lidí zájem o jejich zdraví a také
zvýšit zdravotní gramotnost , která podle řady studií v Česku není v této věkové skupině na příliš vysoké úrovni.“
I v letošním roce se podařilo k účasti na letošní akci přizvat také odborníky ze Státního zdravotního ústavu v Praze a výživovou specialistku z neziskové organizace Vím, co jím, o.p.s. Program je
blíže uveden na konci této zprávy. „Zajímavou novinkou letošní ročníku je z mého pohledu edukace široké veřejnosti, kterou jsme zaměřili na správnou hygienu rukou,“ prozrazuje šéf pražských
hygieniků Jarolímek s tím, že účastníci Dne zdraví si vyzkouší správné mytí rukou a budou následně kontrolováni pečlivým okem hygienika s pomocí UV lampy.
„Přáním každého z nás je žít co nejdéle v dobrém zdraví, a proto je důležité zaměřovat se na minimalizaci rizikových faktorů, které můžeme svým chováním sami ovlivnit. U mladé generace to
platí především,“ říká Dagmar Dzúrová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která vede výzkumný tým GeoQol a zároveň je na fakultě garantkou navazujícího magisterského studijního
oboru Sociální epidemiologie, jehož studenti se do akce rovněž aktivně zapojí.

A pokud by se vám nepodařilo se této akce zúčastnit, je možné sledovat průběžně webové stránky HSHMP www.hygpraha.cz, kde je možné se v sekci „Podpora zdraví a zdravotní politika“
dozvědět, kdy a kde se podobná akce „Den zdraví“ bude v nejbližší době na území hlavního města Prahy konat. Pro řadu zajímavých informací z výzkumu zdravotního stavu populace v
geodemografických a socioekonomických souvislostech doporučujeme také navštívit webové stránky výzkumného centra GeoQol http://geoqol.natur.cuni.cz/.
Těšíme se na setkání s Vámi na pražském Albertově v rámci Dnů geografie.
V Praze dne 21. listopadu 2017

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA – ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc . – vedoucí týmu GeoQol PřF UK
Příloha č. 1 – pozvánka na akci Den zdraví

Příloha č. 2 – zdravotní osvědčení

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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95. Pražská hygiena zahájila pravidelná školení zaměřená na zvyšování úrovně
zdravotní gramotnosti personálu pražských školních jídelen
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Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") ve čtvrtek 20. února 2020 lektorsky vedla školení pro zhruba 60 pracovníků školních jídelen z městské části
Praha 3. Školení, které proběhlo v jednacím sále zastupitelů třetí městské části, se uskutečnilo v úzké součinnosti s odborem školství Úřadu MČ Praha 3 a stojí na počátku
dalších podobných vzdělávacích akcí zaměřených na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských školních jídelen pod metodickým a lektorským vedením
pražských hygieniků.
"Potěšilo nás, že i přes probíhající školní prázdniny byl sál zastupitelů plně obsazen pracovníky všech pozic, od vedoucích jídelen, přes kuchařky až po pomocný personál. Školení bylo
zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež a také na dodržování hygienických zásad upravujících činnost stravovacího zařízení a na
povinnosti vyplývající z platné legislativy v této oblasti," podotkla ředitelka odboru hygieny dětí a mladisvých HSHMP Ing. Anna Füleová.
FOTO: pohled do zasedací místnosti radnice Prahy 3, kde školení probíhalo, a kde pracovnice školních jídelen školila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP Ing. Anna Füleová
Zdroj: MČ Praha 3 - Pavel Šmída
Podrobnou zprávu ze školení zveřejnila na svých internetových stránkác stránkách samotná městská část Praha 3:
► Praha 3 školila kuchařky (21. 2. 2020) - přímý link ZDE
HSHMP považuje tyto aktivity za důležitou edukativní činnost vedoucí ke zlepšení úrovně stravovacích služeb školských zařízení, kterou bude realizovat i nadále, a to v souladu
s naplňováním strategického dokumentu „Zdraví 2020“, přesněji akčního plánu zaměřeného na oblast správné výživy a stravovacích návyků.
V návaznosti na uskutečněné školení obdržela ředitelka HSHMP MUDr. Zdeňka Jágrová od odboru škoství Úřadu městské části Praha 3 písemné sdělení, ve kterém je školení celkově pozitivně
hodnoceno a oceňován je také přístup odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP.
V Praze dne 24. 2. 2020
Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
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96. Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

116/166

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovil práce na programu Zdraví 2020, který má sloužit k naplnění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR.
Zadal kontrolu stavu plnění programu Zdraví 2020, zjištění příčiny skluzu v naplňování cílů některých dílčích plánů a doporučení řešení, která by měla přinést urychlení prací na
implementaci programových cílů. Náměstkyně ministra Alena Šteflová, která dostala dohled nad plněním programu do své kompetence, zahájila nová jednání s odborníky o
potřebných krocích.
Program Zdraví 2020 byl koncipován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. V podmínkách České republiky byl význam tohoto
klíčového dokumentu WHO úžeji specifikován a připraven jako Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí , schválená usnesením Vlády ČR ze dne 8. 1. 2014 a
usnesením Poslanecké sněmovny PČR z 20. 3. 2014. V důsledku toho se program Zdraví 2020 stal pouze jednou ze složek zdravotní politiky, které byla věnována spíše okrajová pozornost a
omezené prostředky. Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví byly ustaveny pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků, které připravily 13 akčních plánů schválených Vládou ČR dne
20. 8. 2015.

První kontrola realizovaná v roce 2017 odhalila značné disproporce v plnění cílů jednotlivých akčních programů. Zatímco ty pracovní skupiny, které se mohly opřít o institucionální zázemí a
financování, mnohé ze stanovených cílů plnily nebo dokonce již splnily, jiné, které se o takové zázemí opřít nemohly, úkoly plnily jen částečně nebo vůbec ne. Původní předpoklad financování
programu z Evropských strukturálních fondů se nenaplnil, jelikož nebyly vypsány vhodné výzvy, jakkoli byl program Zdraví 2020 schválen jako předpoklad pro uvolnění prostředků z těchto fondů.
Aktuálně ministr Adam Vojtěch uložil náměstkyni Aleně Šteflové, aby se s předsedy jednotlivých garantů akčních plánů sešla a detailně s nimi projednala stav plnění plánovaných úkolů, zmapovala
problémy, kterým pracovní skupiny čelí, a navrhla urychlená možná řešení. Kromě toho budou předsedové pracovních skupin požádáni, aby identifikovali oblasti, v nichž je třeba zvýšit úroveň
zdravotní gramotnosti, a pokusili se definovat témata, která by mohla být v budoucnu prezentována na připravovaném webu pro pacienty v rámci Národního zdravotnického informačního
portálu. Hlavní důraz bude kladen na prevenci rizikového chování, zainteresovanost občana na péči o vlastní zdraví, zvládání infekčních onemocnění a provakcinační strategii, podporu a ochranu
duševního zdraví, zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně péče následné a dlouhodobé a další témata k posílení primární a sekundární prevence a z oblasti zvyšování kvality a efektivity
poskytované péče. První jednání proběhnou již březnu.
Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020
Jako hlavní výstup dosavadní realizace programu byly vytvořeny tzv. akční plány (AP), které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata
Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. AP jsou materiálem, který by měl zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů, z nichž některé
obsahují dílčí akční plány, dle rozsahu jednotlivých témat:

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

97. Možnost ucházet se o ocenění „EU Health Award 2021“ za aktivity zaměřené
na prevenci rakoviny a duševního zdraví
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.11.2021 (11:02:09)

Internet

Zdravotní gramotnost

Mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) - Dokumenty

NEZNÁMÝ

Ministerstva

Evropská komise každoročně uděluje ocenění „EU Health Award 2021“ za činnosti přispívající ke zvyšování úrovně veřejného zdraví v EU. Žádosti podané v rámci ceny „EU Health Award 2021“
musí být zahájeny a uvedeny do praxe v letech 2020, anebo 2021 a musí se týkat jedné z níže uvedených oblastí.
Prevence rakoviny
Evropská komise v roce 2021 odmění města, nevládní či jiné organizace občanské společnosti (nestátní neziskové organizace) a vzdělávací instituce, které usilují o podporu komunikace a
zdravotní gramotnost v oblasti prevence rakoviny u dětí a mladých lidí (od 6 do 24 let).
Odměňované činnosti se mohou týkat např. aktivit podporujících zdravý životní styl, snižování používání tabákových výrobků a alkoholu, omezování online marketingových a jinak nezdravých
produktů na trh, podporu životního prostředí a ochranu před slunečním zářením, apod. Zvláštní pozornost je zaměřena na zapojení dětí a mladých lidí ze sociálně-ekonomicky znevýhodněných
skupin obyvatel včetně migrantů, etnických menšin a dětí se zdravotním postižením.
Výherci získají:
1. Cena 30 000 EUR
2. Cena 20 000 EUR
3. Cena 12 000 EUR
Kromě hlavních cen bude 3 až 6 aktivit, které se dostanou do užšího výběru, oceněno certifikátem a částkou 1 500 EUR.
Prevence duševního zdraví
Cena „EU Health Award 2021“ bude uznávat a odměňovat komunitní aktivity zmírňující dopad COVID-19 na duševní zdraví.
Aktivity mohou zahrnovat např. opatření zvyšující informovanost, řešení předsudků a stigmat, opatření vedoucí k překonání prodlev a zpoždění, které vznikly v důsledku narušeného poskytování
služeb duševního zdraví v důsledku pandemie.
Evropská komise v roce 2021 odmění místní úřady či jejich přímo-řízené organizace, nevládní organizace a jiné neziskové organizace sídlící v jakémkoliv členském státu EU. Cenu získají celkem 3
úřady a přímo-řízené organizace a 6 nevládních a neziskových organizací.
1. Cena 30 000 EUR
2. Cena 20 000 EUR
3. Cena 12 000 EUR
Kromě hlavních cen, bude 3 až 6 aktivit, které se dostanou do užšího výběru, oceněno certifikátem a částkou 1 500 EUR.
Více informací naleznete v přílohách nebo na stránce EU4Health Award.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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98. Web Infomore.cz uspěl na soutěži AMEC Awards
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

03.12.2021 (15:50:15)

Internet

Zdravotní gramotnost

Mediaguru.cz - Články

MediaGuru

Zpravodajství

V kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace soutěže soutěž mediálních analytiků AMEC Awards zvítězil web Infomore.cz, který je společným projektem Fakulty
sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v Brně a společnosti Newton Media. Vítězný tým analytiků z akademické i komerční sféry již téměř rok sleduje mediální pokrytí epidemie onemocnění
covid-19 a poukazuje na dobrou i špatnou praxi v šíření informací k pandemii.
Oceněný projekt vedený Václavem Moravcem se snaží omezit tzv. infodemii, tedy fenomén nadměrného šíření nepřesných, zavádějících či lživých zpráv k současné pandemii covid-19, ale také
k dalším budoucím epidemiím. Prostřednictvím webu infomore.cz poukazuje na špatnou práci novinářů s daty, neznalost lékařské terminologie anebo používání nevhodných příkladů a srovnání.
Vedle kvantitativních a kvalitativních mediálních analýz je na webu dostupný výkladový slovník pojmů souvisejících s covidem-19, včetně dvou animovaných sérií (celkem 12 dílů) anebo
doporučení novinářům a novinářkám pro kvalitní zpravodajské a publicistické pokrytí pandemie.
Jen v prvních týdnech trvání projektu navštívilo web Infomore.cz 14 tisíc unikátních uživatelů, kteří zhlédli 46 tisíc stránek.
„Když před rokem tento web vznikl jako jeden z hlavních výstupů našeho interdisciplinárního projektu, netušil jsem, jaký zájem o ně projeví odborná veřejnost, včetně prestižního ocenění AMEC
Awards 2021,“ uvedl Václav Moravec z FSV UK.
Sekundární cílovou skupinou projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky je širší veřejnost, u které má web Infomore.cz posilovat mediální a

zdravotní gramotnost.

Tým Newton Media do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií. Sleduje, jaké zprávy o koronaviru se v médiích objevují, detekuje nesrovnalosti či dezinformace a mapuje jejich
šíření českým mediálním prostorem.
-mav-

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

99. 5.D Ekonomika prevence a snižování rizik u kardiovaskulárních,
onkologických a duševních onemocnění.
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

22.07.2021 (19:31:25)

TV

Zdravotní gramotnost

ČTK PROTEXT - Plus (automat)

ČTK PROTEXT

Zpravodajství

18:57
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prevence a včasná identifikace a léčba jsou klíčové pro omezení negativního dopadu a gramotnost v oblasti duševního zdraví je základem prevence a včasné identifikace a často se mě
novináři ptají , co myslím to gramotností , no , to je , to , že když k vám
přijdou na kliniku lidé jako člověk , který přijde s tím , že jako už tak jako dva roky , nevychází úplně jako spokojené , a tak jako nemá do ničeho chuť , jako už nestává , z postele a tak
vlastně by chtěl spáchat sebevraždu , ale přijde ,
může ten jeho život , a to ani nestojí , aby vlastně tak jako se mu otrava lidi okolo sebe a že tedy když chtěl jako řidičský průkaz , tak mu lékařka řekla , že by ale možná si na psychiatrický
nechat vyšetřit , tak to je ta nízká gramotnost , to , že ti lidé jako
vy , nedojde , že trpí nějakým duševním onemocněním nebo člověk , který přijde s tím , že ho vlastně tak jako sledují mimozemšťany a mluví na něj z televize a odposlouchávají jeho telefon
a dávají mu různé

18:58
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příkazy a že tedy jako mají lékaři podezření , že by se mohlo něco dít a rodiče vysoce postavení kvalifikovaní lékaři , a to přisoudit tomu , že ten člověk před pár lety prožil takový nešťastný
rozchod
se svojí přítelkyní , tak to je známka ta místa gramotnosti v této oblasti , a to je to , co bychom měli zvyšovat a už na základních školách a děti se dnes velmi často prostě setkávají s tím , že
kamarád má deprese ,
že se sebepoškozovat atd. vůbec nevědí , jak na to mají reagovat , a ta úroveň duševní gramotnosti , včera je tedy malá dostupnost preventivních programů se zlepšuje , abych to řek po
americkou a negativně tak prostor pro zlepšování
je tady značný , děkuji za pozornost děkuji , pane řediteli , jistě bychom našli díry v celkové zdravotní gramotnosti , ostatně když se znovu vrátím k očkování , tak se s
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tím teď potýkáme , chtěl jsem se vás zeptat na na to , že by v národním ústavu duševního zdraví , umíte ledacos počítat , vy sám jste tady uvedl některá čísla , ke kterým jste došli , vy nebo
vaši kolegové , nemyslím to
nějak pejorativně , ale chci se zeptat , koho to zajímá , respektive koho by to mělo zajímat nějaké české výsledky studie , které propojují držet osm , to tu se nám se jako červená nit , jak
propojit o odborné
svým politickým svým ekonomickým a politickým pohledem , aby si to ti , kteří rozhodují mohli uvědomit si , potýkáte se s tím , že třeba to nikomu moc nezajímá , nebo to padá někam a
kam , na jak úrodnou půdu , to , že něco takového děláte , že to umíte spočítat , že
ty argumenty máte po pravdě , po pravdě řečeno jsem docela překvapená , jak úrodnou půdu , to dopadá v ČR , že ze strany plátců , i když si ženy , kterou ten zájem o tato ta je
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samozřejmě ta česká , skeptická povaha se v tomto projevuje , což je ale dobře , protože prostě já si myslím , že to třeba ty data a výzkumy podrobovat kritickému zkoumání , a nicméně
takové úrovně
jako mám vidíme třeba ve Velké Británii nebo v Kanadě nebo , nebo v Holandsku to prostě existují instituty , které ji systematicky vyhodnocují nákladovou efektivitu těch intervencí a kde se
opravdu dbá na to aby za ty investované prostředky , a to nejsou jen finanční prostředky a především lidské zdroje , které prostě jsou investovány do té péče , aby byly využívány efektivně ,
to znamená přinášeli co největší , zdravotně sociální
benefity svým občanům , tak na té úrovni , bohužel zatím ještě nejsme , a považuju to za jeden asi z nejdůležitějších kroků , který by měl i v oblasti veřejného zdraví , být teď učiněny , a já
myslím , že

POČET AKTUALIZACÍ: 20
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seznam | nahoru

100. 1.D Ekonomika prevence a snižování rizik u kardiovaskulárních,
onkologických a duševních onemocnění.
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

22.07.2021 (15:31:25)

TV

Zdravotní gramotnost

ČTK PROTEXT - Plus (automat)

ČTK PROTEXT

Zpravodajství

15:04
00

rád proto využíval a jak to možnost , aby se nám v krátkosti Prior investici zdravotní stav a prevenci je hodnotím jako klíčové z pohledu celkové zadluženosti zdravotního systému ,

15

ale celkové kondici obyvatelstva za účelem nastavení a delimitaci efektivních programu prevenci a kontrolu ikonického Korený je zároveň nevyhnutná další takové věci a hráč na
zdravotnického
systému a jeho propojenost technologické inovaci praktické rovině vnímám jako smrad a systematickou činnost , obratem je finančně kontinuity a nájmy kvalifikovaného lidského
kapitálu , přidruženým
a neméně důležitý faktor , o snižování nerovnosti zdraví a zjednodušování přístupu předky občanů vysoko , kvalitní zdravotní a již až na ramena , kterou v rámci prevence

30

45
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optiku determinant o vystupuju a procesy na národní úrovni je možná po minutě úlohu a postavení zdravotní pojišťovny , ustavení orgánů státní správy a dalších , naproti to může
posunout doprava
na příslušnou legislativou , další potenciál Sazky , tak jsme je , pane umístil na zvyšování investic je do prevenci a včasné odhalování Choryni , čím se v konečném důsledku že ta
prostředky a to i finanční náročnost spojená s
poskytováním zdravotní starostlivosti k léčbě ochromení mě zkoušíš , tady takový malý pojišťovny významný zájem na zvyšování zvyšování zdravotní gramotnosti svoje tělo a
svůj pojistném jsou ústředním
bodem celého mechanismu je však občan a je to summit měl zodpovědnost vlasti a US nebo zdravil posunutím podléhajících osobní volby jako rizikové faktory zapadne za úmrtí a
jsou do velké míry

15:06
00

kombinaci obavy reálných metabolických trend , za poslední době jsme Slovenské republiky jim to identifikovali vědci neuralgické body , pak se zase přístup k prevenci , určitě bude

15

potřebné hodnoty , mechanismus transferu vědeckých poznatků , rozhodovací proces , jsou takové efektivně zvýšit současně nízkou účast na preventivní screening o každé to s kým
jsou medicínského ekonomická hlediska vysoko efekty ,
ne , za předpokladu , že jsou organizované a pravidelně vyhodnocovat ne rovnou takovými obavami raduje , jsou známé Best Buy s kompletně nastavení je například případě
zdaněna sladěný nápojů ,
které mají v programu souvislosti s výskytem obezity a cukrovky , ale v případě spotřeby tabáku a alkoholu je potřebné uchopit problematiku Korint vypracovaný krizový a čili Planou ,
za předpokladu širokého dialogu
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v rámci celého spektra účastníku co se týká podpory prevenci Slovenská republika se vlastně teď za ně okolí , mimochodem opět národní plán boje proti rakovině pryč , opatrně
patra nějak zavinili , šlo
o komunikační kampaň s o zvýšení informovanosti o rakovině Belčeva Konečníka a to je vymezení a kvalitativní Mariem a certifikaci mamografických center limit aktivitami zároveň
reflektujeme a
je ruský plán boje proti rakovině , který je klíčovým partnerem a pili jen silné evropské zdravotní unie , jsem přesvědčený , že by za Romy prostory investora , který dokáže poskytnout
dostatečnou expert písmu
a jeho činnost je možné těžit a dále rozvíjet na národní úrovni , viděl jsem tu EU anebo případně Světovou zdravotnickou organizací , domnívám se , že závěru , že poznamenat , že
stárnutí

POČET AKTUALIZACÍ: 15
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

101. Vzdělávání v oblasti finanční a zdravotní gramotnosti je důležitou součástí
odborného vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

20.07.2021 (15:04:12)

Internet

Zdravotní gramotnost

Med.muni.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Ve dnech 19. – 23. 7. 2021 probíhá Letní škola (Summer school) v rámci mezinárodního Erasmus+ projektu koordinovaného LF MU (Katedra ošetřovatelství a porodní asistence) ve spolupráci s
kolegy z ESF MU s názvem B.I.C.E.P.S. (Building Financial Capability for Healthcare Professionals), kterého se účastní akademici a studenti ze tří zemí (České republiky, Itálie a Slovinska).
Studenti z ČR jsou ze studijních programů Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnické záchranářství. Z Itálie a Slovinska se účastní i studenti fyzioterapie, pedagogiky a ekonomie.
Vzdělávací aktivity jsou zaměřené na oblast finanční gramotnosti ve vztahu k profesním znalostem a dovednostem, tedy ke zdravotní gramotnosti pacientů a zdravotnických pracovníků. S
ohledem na epidemická opatření jsou všechny aktivity realizovány ve virtuálním prostředí (původně se měla letní škola uskutečnit v Udine v Itálii). Po prvních hodinách a dnech můžeme s radostí
konstatovat, že studenti jsou velmi aktivní a kreativní, přicházejí s originálními nápady a věříme, že se mnohému naučí. Stejně tak vyjadřujeme naději, že příští rok bude možné uskutečnit letní
školu ve Slovinsku v kontaktní podobě.
Všem účastníkům přejeme hodně sil, pozitivních zážitků a získání nových poznatků – projektový tým B.I.C.E.P.S.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
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seznam | nahoru

102. MF DNES - strana 9 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

24.10.2021 (23:30:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - MF DNES (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 9
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (2x), gramotnost (1x)

103. Státní zdravotní ústav ve videoklipu karvinského rapera podporuje zdravý
životní styl

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

04.09.2021 (12:22:01)

Internet

Zdravotní gramotnost

Polar.cz - Karvinsko

Monika Danková

Kraje, Města a obce

Známý karvinský raper Lukrecius Chang natočil ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem zcela ojedinělý videoklip nazvaný Pozitivní energie.
Pomáhat lidem různého věku, v různé životní fázi je Lukreciovým krédem delší dobu a v současné době může pomáhat i v terénu v rámci práce mediátora podpory zdraví.
Mediátorů podpory zdraví má Státní zdravotní ústav několik desítek a působí ve všech regionech naší země. v MSK působí celkem osm mediátorů. V rámci pětiletého projektu nazvaného Efektivní
podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením provádí primární prevenci a podporu zdraví. Jde o první projekt svého druhu, který si dal za cíl řešit zdravotní gramotnost.
Pro tuto činnost spolupracuje Státní zdravotní ústav s magistráty, odbory sociálních věcí, s krajským úřadem Ostrava a podobně. V současné době funguje zhruba 40 programů prevence zdraví
například pro neslyšící, hendikepované, pro ženy v azylových domech a podobně. Celý videoklip Pozitivní energie si můžete prohlédnout na internetu.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

104. Lidové noviny - strana 3 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.09.2021 (22:15:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky
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PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotně (2x), gramotným (2x)
DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 3 (automat) ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Morava );

Duplicitní
seznam | nahoru

105. Lidové noviny - strana 3 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.09.2021 (21:00:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 3
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotně (2x), gramotným (2x)

seznam | nahoru

106. Během pandemie šla efektivita zdravotnických…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

20.10.2021 (12:52:23)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Facebook - Příspěvky

Zdravotnický deník

Zdraví a zdravotnictví

Během pandemie šla efektivita zdravotnických výdajů stranou – a to je třeba změnit. Cestou mohou být přezkumy efektivity výdajů na konkrétní oblast, sbližování základních sazeb nemocnic,
úhradové soutěže, jednodenní péče, disease management, ale také podpora prevence a zlepšování zdravotní gramotnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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seznam | nahoru

107. Miliardovou nadaci manželů Vlčkových povede Ivana Plechatá. V Praze
vybuduje evropské centrum péče o nemocné děti
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.07.2021 (15:34:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Cc.cz - Články

Vojtěch Sedláček

Ostatní

Částka 4,2 miliardy představuje dostatečně velké jmění na to, aby s ní mohl člověk mnohé změnit. Manželé Vlčkovi se rozhodli částí této sumy pomoci nemocným dětem a z pražské historické
usedlosti Cibulka vybudovat dětský hospic spolu s komunitním centrem. K dosažení těchto plánů jim pomůže Ivana Plechatá, nově jmenovaná ředitelka jejich Nadace rodiny Vlčkových, pod kterou
bude centrum fungovat. Plechatá s sebou přináší bohaté zkušenosti z oboru zdravotní i sociální péče získané u nás i v zahraničí.
V úvodu zmíněné miliardy vyjadřují jmění Ondřeje Vlčka, šéfa a akcionáře antivirové společnosti Avast a jednoho z nejbohatších Čechů. Ten do filantropického projektu, který rozběhl spolu se svou
manželkou Katarínou, poslal 1,5 miliardy korun, díky čemuž se z jejich Nadace rodiny Vlčkových stala jedna z největších filantropických iniciativ v tuzemsku.
Její pozornost se bude upírat na těžce nemocné děti, pro které chce přeměnit historickou usedlost Cibulka, nacházející se v pražských Košířích, na dětský hospic a navazující paliativní středisko
spolu s komunitními prostory pro veřejnost. Za tímto účelem bylo z rozpočtu nadace vyčleněno 350 milionů korun, pomocí kterých bude historicky cenný komplex opraven a také rozšířen.
„Chceme umožnit, aby mohli rodiče společně s nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období svého života co nejvíce radosti bez ohledu na to, v jaké fázi nemoci se dítě nachází. Rádi bychom
pro ně vytvořili místo, kde snadno najdou to, co potřebují. Pomoc, podporu, porozumění, pohodlí, klid a bezpečí,“ uvedla Katarína Vlčková.
Byť se podle ní jedná o životní projekt, manželé Vlčkovi se na něj rozhodli dohlížet z pozice členů správní rady a vedení celé nadace předali do rukou zkušenějších. Z více než stovky kandidátů s
mnohdy velmi bohatými zkušenostmi z oboru, kteří byli selektováni na základě přísných kritérií stanovených executive search konzultanty společnosti Bubenik Partners, bylo nakonec ředitelské
křeslo nabídnuto vystudované psycholožce Ivaně Plechaté.
Ta v devadesátých letech zastávala poslaneckou funkci, ve které byla členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. Mezi lety 1998 a 2006 vedla Domov Sue Ryder poskytující sociální služby
seniorům. Od roku 2011 působila v čele Sue Ryder International, kde se věnovala projektům v Evropě a Africe. Následně byla aktivní v několika neziskových organizacích zabývajících se
například zdravotní gramotností obyvatelstva.
„V době, kdy jsem byla oslovena s nabídkou na pozici ředitele Nadace rodiny Vlčkových, jsem změnu ve své profesní kariéře nehledala. Nicméně se zvědavostí člověka, který ve zdravotněsociální oblasti a naplňování potřeb pacientů působí téměř 25 let, mě ambiciózní plány Kataríny a Ondřeje Vlčkových v dětské paliativní péči zaujaly,“ nechala se ve zprávě nadace slyšet
Plechatá.
Jejím úkolem nyní bude nalézt k sobě vhodné spolupracovníky a sestavit tým, jenž bude schopen naplnit veškeré plány Vlčkových, které jsou více než odvážné. „
ambiciózní vizi manželů Vlčkových, že do deseti let bude Česká republika udávat směr v moderní dětské paliativní péči,“ upřesňuje Plechatá.

Mým úkolem je realizovat

„Toho lze dosáhnout jen širokou spoluprací motivovaných expertů, podporou výměny zkušeností jak v rámci naší země, tak mezinárodně, ale i upozorňováním na projekty péče pro těžce
nemocné děti, které si zaslouží celospolečenskou podporu,“ dodává nově jmenovaná ředitelka nadace.
Plány, jak těchto cílů dosáhnout, zahrnují nejen vybudování samotného hospicu, ale také vytvoření finančního, legislativního a profesního prostředí, díky kterému bude kvalitní paliativní péče bude
dostupná všem, kteří ji potřebují, a díky němuž se bude Česká republika moci stát špičkou v oboru.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotností (1x)

108. Vede největší onkologický institut v zemi. „Babišovo“ centrum by pomohlo,
říká

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

01.08.2021 (20:43:02)

Internet

Zdravotní gramotnost

SeznamZpravy.cz - Články

Vojtěch Gavriněv

Zpravodajství

Český onkologický institut je snem premiéra Andreje Babiše. Prevence rakoviny se stala silnou součástí jeho předvolební kampaně, minulý týden navíc Evropská komise schválila český Národní
plán obnovy, který má podpořit rozvoj České republiky 180 miliardami korun. A významná část těchto peněz má padnout právě na nový národní onkologický institut. Chybí k tomu ale jedna
podstatná věc – souhlas České onkologické společnosti.
Profesor Marek Svoboda řídí brněnský Masarykův onkologický ústav, dosud největší takovou instituci v České republice. Když Babiš na konci června představil projekt výstavby Českého
onkologického institutu v areálu Vinohradské nemocnice, na pódiu s ním nestála předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, ale právě onkolog Svoboda. Babišův plán totiž na
rozdíl od profesorky Prausové podporuje.
Vláda představila Národní plán obnovy, v rámci kterého má Česko z peněz Evropské unie vybudovat projekty za 180 miliard korun. Významná částka přes 8,5 miliard má jít na onkologickou
prevenci a léčbu. A z toho velká část, asi 5,7 miliard, na vybudování úplně nového Českého onkologického institutu. Je to správný způsob, jak rozvíjet českou onkologii?
Já tu myšlenku, se kterou přišli pražští kolegové, podporuji. Ostatně jsem ředitelem dosud jediného takového ústavu v Česku, takže dobře vím, že tento princip organizace onkologické péče
přináší výhody jak pro zaměstnance, tak zejména pro pacienty. A o ty tady jde na prvním místě.
Současně umožňuje větší provázanost výzkumu s klinickou praxí a rychlejší zavádění inovací do péče. Takto mohou specializované ústavy pomáhat rozvoji svých oborů. Masarykův onkologický
ústav je od svého vzniku průkopníkem nových metod a postupů do diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.

Národní plán na posílení onkologické prevence a péče
5,7 mld. Kč – Český onkologický institut v Praze
1,7 mld. Kč – rozvoj specializované péče v ČR
0,8 mld. Kč – Centrum prevence v Brně
0,4 mld. Kč – screeningové programy v ČR
0 Kč – národní onkologický program ČR
Celkem: 8 540 milionů Kč. Částky jsou před započtením DPH. Velkou většinu má proplatit EU v rámci Národního plánu obnovy.
Jak konkrétně může vznik nového národního institutu pomoct ostatním onkologickým centrům?

122/166

Například tím, že bude kvalitní česká onkologie více vidět na mezinárodním poli. Bude-li v Česku další velké centrum, může to pomoci přinést větší množství klinických studií. Nadějné léky se tak
dostanou dříve k našim pacientům. Více než 10 procent našich nově diagnostikovaných pacientů je léčených v rámci klinických hodnocení, což je ve světě uznávaná známka toho, že se
pacientům dostává té nejmodernější inovativní péče. Toto číslo by přitom mohlo být vyšší.

Za návštěvu doktora dárek. Babiš vyrazil do kampaně
16. 7. 10:45
Bohužel, jsme malá země a ne všechny farmaceutické společnosti organizují klinická hodnocení v Česku. Kdyby zde bylo více velkých pracovišť, která dokáží zařadit významné procento svých
pacientů do klinických studií, jistě by to přesvědčilo více společností k realizaci svého klinického výzkumu u nás, a to nejenom v Brně a Praze, ale i v dalších centrech. Aby to však bylo možné,
potřebujete mít k tomu v daném centru zázemí.
V roce 2001 u nás vzniklo vůbec první Oddělení klinického hodnocení v České republice, i díky němu máme tak vysoké procento pacientů ve studiích a můžeme sami takové studie navrhovat a
realizovat. Kapacita našeho centra již nestačí. I proto chceme vybudovat nové Centrum inovativní péče.
V diskuzi o Národním onkologickém institutu se střetávají dva názory. Buď je to jedno samostatné pracoviště, jako je Masarykův onkologický ústav v Brně, nebo onkologická péče rozprostřená
mezi mnoha nemocnicemi nebo odděleními, jako to funguje v Praze. Jaký je váš postoj?
V první řadě chci říct, že stejné kvality onkologické péče a stejného léčebného výsledku se dá dosáhnout i na onkologických pracovištích ve „všeobecných“ nemocnicích, ať už fakultních nebo
krajských. V ústavech specializovaných na onkologii se toho však dosahuje snadněji. Všichni tam mají onkologii na prvním místě, všichni mají jeden zájem. Lépe se organizuje plánování investic,
mezioborová spolupráce, celoživotní vzdělávání zdravotníků a další věci.
Pacienti navíc ocení, že se pro ně vše odehrává na jednom místě. Pečují o ně odborníci, kteří se specializují na onkologickou problematiku, bez ohledu na svou odbornost. Týká se to nejenom
lékařů, ale i zdravotníků zapojených například do podpůrné péče, tedy psychologů, odborníků na výživu, bolest, a tak dále. Pacienti při hospitalizaci nebo v čekárnách nachází snáze pochopení i
od ostatních pacientů, neboť všichni tam jsou se stejným problémem. To je skutečně významná přednost tohoto principu organizace onkologické péče. Na druhou stranu, vysoce specializované
ústavy nemohou pokrývat zcela všechnu péči, proto musí a vždy budou muset spolupracovat s ostatními nemocnicemi. Je to ale vzájemně výhodná spolupráce. Stejně tomu tak je i v případě
Masarykova onkologického ústavu.
Můj postoj je tedy takový, že pokud má v Praze vzniknout nový onkologický ústav, jako máme v Brně, ze všech výše uvedených důvodů toto podporuji. Na druhou stranu, stavěl bych ho při
některé z velkých fakultních nemocnic. Mimochodem, když vidím stav většiny fakultních nemocnic v Praze, tak si myslím, že by se spolu s takovým onkologickým ústavem mohla postavit i nová
fakultní nemocnice. Ale i tom se v Praze léta jenom mluví.
Nový institut podle Národního plánu obnovy počítá s 1800 zaměstnanci. Je vůbec reálné sehnat v Česku tolik odborníků?
V první řadě je nutné tuto otázku položit autorům toho konceptu. Já netuším, jak vzniklo toto číslo. Případně si chvíli počkat. Pokud vím, v současnosti se zpracovává studie proveditelnosti, která se
jistě dotkne i této oblasti, neboť je to skutečně jedna z klíčových věcí. Onkologie vyžaduje multidisciplinární přístup a kvalitní odborníky ve všech profesích.
Bude-li v Česku další velké centrum, může to pomoci přinést větší množství klinických studií. Nadějné léky se tak dostanou dříve k našim pacientům.
Marek Svoboda, šéf Masarykova onkologického ústavu
Já mohu popsat, jak získáváme zaměstnance u nás, byť naše situace je jiná. Přece jenom zde působíme již více než 85 let a v řadě profesí si zaměstnance sami vzděláváme. Důležité je si
uvědomit, že naprostá většina péče o dospělé pacienty se solidními nádory se ve specializovaných onkologických ústavech, a to všude na světě, odehrává plánovaně. To umožňuje takovou
organizaci práce, která většinu péče soustředí do běžných pracovních hodin. Ano, operujeme v noci. Ano, přijímáme pacienty k hospitalizaci kdykoliv v průběhu 24 hodin. Ale nevyžaduje to takové
nasazení, jako v nemocnicích s urgentními příjmy. Právě toto a úzká specializace jsou jedny z našich největších předností, pro které nás zaměstnanci vyhledávají.
Takže zájem o práci v novém institutu bude podle vás velký?
Může to tak být. Významná část z nich přijde proto, že jim pracoviště nabídne větší uplatnění v onkologické problematice. Ale nemalou část budou tvořit ti, kteří již nechtějí být tak intenzivně
zapojení do nočních služeb.
Bude to velká komplikace pro nemocnice v Praze, které přijdou o personál?
To skutečně netuším, to by měla pomoci zodpovědět studie proveditelnosti. Pokud bude vše dobře připraveno a budou-li pokračovat příznivé podmínky pro financování nemocnic, problémy
nemusí nastat. V první řadě Český onkologický institut v Praze jistě nezačne plný provoz ihned, rozvoj bude postupný, optimálního dosáhne možná za 5 až 10 let.
Dále je nutné si uvědomit, že dnes je jen v Praze poskytována onkologická péče v 11 různých nemocnicích, z nichž osm, včetně protonového centra, je sdruženo ve třech komplexních
onkologických centrech. Takový rozsah jistě nebude nutný a až se zprovozní Český onkologický institut, část odborníků může do něj přejít.

Když mě nezvolí, mohu zpět do Agrofertu, říká Babišův exposlanec
28. 7. 10:45
A v neposlední řadě, a to říkám i na základě naší zkušenosti, bez úzké spolupráce s některou z velkých pražských fakultních nemocnic to nepůjde. Má smysl integrovat, ale ne všechno. Víte,
osobně si myslím, že největší „konkurencí“ pro nemocnice nejsou ostatní nemocnice, ani odchod odborníků na „Západ“, ale sektor soukromé ambulantní péče, zejména specializované. Češi patří
mezi rekordmany v Evropské unii v počtu návštěv u doktorů. Tento systém navíc není nijak zásadně regulován a generuje další zátěž, včetně nemocnic. Ambulantní lékaři nemají žádnou
„povinnost“ se podílet na zajištění akutní péče mimo běžnou pracovní dobu. Ještě před covidem šly vyšší peníze na ambulantní péči než na nemocniční. Já rozhodně nechci někomu brát peníze.
Česko vydává na zdravotnictví mnohem méně, než je průměr Evropské unie. Je potřeba do nemocniční péče, bez ohledu na zřizovatele, peníze přidat. Jinak nám budou zaměstnanci odcházet a
nebudeme atraktivní pro nové. Naštěstí se to v poslední době děje.
Stačí České republice jedno takové specializované centrum v Brně a druhé v Čechách? Hodně se mluví o Karlovarském kraji, který jako jediný nemá žádné onkologické centrum.
Nestačí. Mělo by být v každém kraji. Přibližně jedna čtvrtina onkologických pacientů se od nás bohužel nemůže dozvědět zprávu, že je vyléčíme… Dozvídají se, že léčba bude jejich celoživotní
záležitostí. Oni tráví v nemocnicích v podstatě celý zbytek svého života. Všichni máme pouze jeden čas a ten je drahý. A pokud ještě dostáváte onkologickou léčbu, ať už jenom zajišťovací na půl
roku nebo po celý zbytek života, tak vás to minimálně unaví. Vždycky bude potřeba dobře vybavených onkologických pracovišť v krajích a regionech.
Je důležité si uvědomit, že to není jenom o počtu obyvatel daného regionu. Dostupnosti péče mohou bránit i jiné bariéry. Například dopravní síť. Je něco jiného bydlet v Praze nebo Brně, a něco
jiného je jet si pro onkologickou péči v hornaté nebo příhraniční oblasti. Já sám pocházím z Valašska, dojet 40 kilometrů může být o několika přesedáních, řada spojů jezdí řídce. Přitom rakovina
se nejčastěji vyskytuje u starších lidí. Jejich děti pracují mimo své rodiště, nemohou rodiče vozit každý týden.
V tomto směru je Karlovarský kraj ve velké nevýhodě. Dostupnost k inovativním lékům je tam jedna z nejnižších. Od pacientů vím, že dojet si do Plzně pro inovativní léčbu může být i o dvou
hodinách cesty tam a zpět. To je špatně. Přestože Karlovarský kraj teď nejspíš není úplně připravený pro to, aby tam bylo komplexní onkologické centrum, jsem přesvědčen, že se tam musí
vybudovat. Tamní lékaři ho chtějí, pacienti potřebují.

Koudelkův konec v čele BIS? Babiš jde v pondělí za Zemanem
1. 8. 14:49
Brněnský Masarykův onkologický ústav v tuto chvíli udává krok, například ve výzkumu. Nebojíte se, že se vznikem Českého onkologického institutu ztratíte výsadní postavení? Nebojíte se
konkurence?
Vůbec ne. O pacienty ani odborníky nepřijdeme. A v rámci sítě českých onkologických pracovišť to bude vždy o spolupráci. A pokud máte nápady a projekty, financování se pro ně určitě i v
budoucnosti najde.
Kdyby se nekouřilo, klesne úmrtnost na rakovinu zhruba o 30 %. Když se výrazně omezí pití alkoholu, může úmrtnost na rakovinu klesnout o dalších 10 až 15 %. Když se budou lidé více hýbat, tak
o dalších minimálně 5 %.
Marek Svoboda, šéf Masarykova onkologického ústavu
V Národním plánu obnovy se píše, že v době vrcholící epidemie covidu se úzká profilace Masarykova onkologického ústavu ukázala jako velmi výhodná. V čem konkrétně ta výhoda spočívala? Je
i toto důvod pro stavbu nového samostatného onkologického institutu?
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To je z mého pohledu rovněž důležitá věc. Existují-li v systému poskytovatelé zdravotní péče, kteří nejsou tolik ohroženi v případě, že dojde k přetížení systému náhlou a masivní událostí, jakou
byla například pandemie covid-19, tak to může být výhodou právě pro vyrovnávání se s následky takové situace. Pokud například náš ústav, který s ohledem na svou specializaci ani nemůže být
součástí pandemického plánu, mohl pomoci v onkologické léčbě pacientům z jiných nemocnic. Podobná situace nastala i v případě preventivních prohlídek, kde jsme dokázali mezi pandemickými
vlnami navýšit kapacitu. Na tom přece není nic špatného pro nikoho.
Hodně se mluví o tom, že nejdůležitější je prevence, screening. Národní plán obnovy přisoudil pro screening a jeho rozvoj rozpočtovou kapitolu 400 milionů. Není to málo?
Nejsem autorem této kapitoly, tedy nemohu se vyjádřit k tomu, zda ta částka je málo, či mnoho. Netuším, jaký je s ní záměr. Předpokládám však, že tyto peníze najdou své využití. Je potřeba
udržet kvalitu stávajících screeningových programů a rozvíjet nové, například screening karcinomu plic, o který se nyní snaží profesorka Martina Koziar Vašáková.
Rovněž předpokládám, že Národní screeningové centrum, a to i ve spolupráci s naším plánovaným Centrem onkologické prevence, bude zkoušet nové metody, které by mohly přiblížit screening
nádorů blíže k občanům. Například se může jednat o různé samoodběrové sady nebo vyšetření proveditelná v ambulancích praktických lékařů. To všechno něco stojí.

Osud Bělorusky řeší už i Babiš se svými ministry. Cimanouská je v bezpečí
1. 8. 16:24
Co všechno se skrývá pod pojmem primární prevence?
Prevence dokáže zabránit „zbytečným“ úmrtím na rakovinu. Zatímco ta sekundární, tedy screeningy, je o tom zjistit nádor včas, kdy se dá vyléčit, ta primární má za cíl nádoru zcela předejít.
Prevencí je možné předejít více než polovině úmrtí na rakovinu, primární prevence má na tom hlavní podíl. Primární prevence je hlavně o zdravém životním stylu. Znamená, aby lidé nekouřili. Kdyby
se nekouřilo, klesne úmrtnost na rakovinu zhruba o 30 %. Když se výrazně omezí pití alkoholu, může úmrtnost na rakovinu klesnout o dalších 10 až 15 %. Když se budou lidé více hýbat, tak o
dalších minimálně 5 %, a tak dále a tak dále. Primární prevence dnes není moc rozvinutá a standardizovaná. Česká republika má velmi nízkou zdravotní gramotnost v oblasti primární
prevence. Občané České republiky mají velké množství rizikových faktorů. Vezměte si, jak velká část populace je obézní, kolik lidí u nás kouří.
To chcete změnit v Centru prevence, které má vyrůst v Masarykově onkologického ústavu?
Naše Centrum prevence, samostatná budova, která bude stát místo bývalé transfúzní stanice, bude mít čtyři velká oddělení. První oddělení je o primární prevenci. Zde budou například specialisté
na výživu a metabolismus, pohyb, závislosti. Kromě vyšetřoven, včetně zátěžové, bude vybaveno tělocvičnou, abychom mohli lidem ukázat, jak správně cvičit, a to i s ohledem na jejich ostatní
nemoci.
Další oddělení bude věnované sekundární prevenci, screeningovým vyšetřením. Třetí oddělení bude o lékařích a sestrách, kteří budou provádět preventivní prohlídky. Čtvrté oddělení bude o
genetickém poradenství. Takto koncipované centrum prevence bude mít ambice zvýšit zdravotní gramotnost našich obyvatel v oblasti prevence, ale i zvýšit počet občanů, kteří se budou
preventivních programů účastnit.
Kolik nových zaměstnanců budete potřebovat?
Některé provozy budoucího centra prevence již máme. Ostatně v roce 2006 v našem ústavu vzniklo jako samostatné oddělení Centrum prevence, dosud jediné v České republice. Chceme však
jistě navýšit jejich kapacitu. Celkově počítáme se zhruba 40 novými zaměstnanci. Největší problém předpokládám v oblasti primární prevence. Zde počítáme s odborníky mimo zdravotnické
profese.

Piráti po utahaném startu otáčejí kormidlo. Místo límečku přijde harmonika
28. 7. 8:00
Věřím v dobrou spolupráci s Masarykovou univerzitou. Do primární prevence chceme dostat absolventy i z jiných fakult. Na primární prevenci, na poradenství, mohou jít například absolventi
Fakulty sportovních studií nebo některé obory z Fakulty sociálních studií. Odborník na pohybové aktivity zná anatomii lidského těla, zná fyziologii, fungování metabolismu, takže může být zapojen i
do primární prevence.
Kromě centra prevence budeme stavět i objekt Centra inovativní a podpůrné péče. Zde předpokládáme potřebu dalších asi 20 nových zaměstnanců. Z nich polovina budou zdravotníci.
Letos jste otevřeli zrekonstruovaný Bakešův pavilón, chystáte stavbu nových budov. Jak důležité je z vašeho pohledu to, jak prostředí onkologického centra vypadá?
Velice důležité. Přívětivé prostředí se lépe vytváří, když se budují nové prostory a dopředu se s tím počítá. Každý onkologický pacient si prochází minimálně na začátku těžkým obdobím. Není
dobře, když se máte v takovém stavu pohybovat v prostředí, které ve vás prohloubí úzkost a smutek.
Pro naše připravované nové budovy jsem čerpal inspirace v zahraničí, například onkologický ústav NKI v Amsterdamu nebo Samsung Medical Center v Soulu. A dotvářím je ve spolupráci s
architekty našich studií a projektů a s pedagogy a studenty Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury VUT v Brně.
V materiálech k národnímu plánu pro rozvoj onkologické prevence se operuje s různými čísly, jednou se mluví o 826 milionech pro Masarykův onkologický ústav, jindy o miliardě. Proč se čísla liší?
Primárně počítáme s jednou miliardou korun, která zahrnuje DPH. Občas se v těch materiálech objeví částky bez DPH, proto vzniká ten rozdíl. Předpokládáme, že cca 400 milionů půjde na
výstavbu Centra inovativní a podpůrné péče a 600 milionů do výstavby a vybavení Centra prevence.

POČET AKTUALIZACÍ: 2
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

109. Třetina Čechů tápe v oblasti očkování. V informovanosti jsme podprůměrní

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (07:35:01)

Internet

Zdravotní gramotnost

Idnes.cz - Články

kfo

Deníky

Jak si Češi v novém výzkumu zdravotní gramotnosti vedli?
Úroveň České republiky ve zdravotní gramotnosti se o více než 20 procent zlepšila. To je dobře, protože v minulém šetření z roku 2015 jsme hodně zaostávali. Stále však naše úroveň není
nijak skvělá, neboť 47 procent dotázaných vykazuje sníženou úroveň gramotnosti. Jsme lehce za průměrem sedmnácti zúčastněných zemí, ale už to není takový propad, který jsme evidovali v
roce 2015.
Co zdravotní gramotnost je a proč ji potřebujeme?
Zdravotní gramotnost je znalost lidí, která ukazuje, jak dokážou získat, pochopit a využít informaci ohledně svého zdraví. Ať už to znamená, že si dojdou na prohlídku nebo že změní své
rizikové chování. Zdravotní gramotnost je jedním z klíčů zlepšování zdravotního stavu obyvatel.
Na co mezinárodní výzkum přišel?
Zjišťovali jsme například komunikační gramotnost. Dospěli jsme k závěru, že téměř pětina dotázaných pociťuje obtíže v komunikaci s lékaři. Rovněž jsme se zaměřovali na stav digitální
gramotnosti, která určuje, zda jsou lidé schopni posoudit pravdivost informací na internetu. Zde nám více než polovina respondentů řekla, že s tím mají problém.
Zaměřili jste se také na otázku vakcinační gramotnosti. Co výzkum odhalil?
Neuspokojilo nás zjištění, že 40 procent respondentů si myslí, že očkování může způsobit nemoc, před kterou má chránit. Podle čtvrtiny respondentů očkování oslabuje imunitu, a dokonce 44
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procent soudí, že riziko nemoci, proti které očkování chrání, je nízké nebo velmi nízké. S těmito čísly je například velmi obtížné prosazovat jakákoliv opatření, která se očkování týkají.
Souvisí to s tím, zda jsou lidé schopni posoudit relevanci informací, které najdou?
Rozhodně. Padesát procent lidí s tím má problém. Nejobtížnější je pro lidi posoudit, jaké očkování člověk sám či jeho rodina potřebuje. 26 procent respondentů má problém se rozhodnout, zda se
nechat očkovat proti chřipce. Okolo čtvrtiny, třetiny dotázaných lidí v této oblasti tápe. A možná je to právě ta třetina, která nám brání zvýšit procento proočkovanosti.
Jak se to dá změnit, může pomoci praktický lékař?
Určitě ano. Lidé jsou pod velkou masáží zdrojů, které se na ně valí. Ať už jsou to sociální sítě nebo média. A umět se v tom vyznat, najít tu správnou informaci pro ně je těžké. Proto jsme vytvořili
Národní zdravotnický informační portál, který lidem poskytuje informace podložené odborníky i akademickými pracovišti. Samozřejmě ale existují i jiné kanály komunikace, jako jsou například
právě praktičtí lékaři.
Jak může uškodit, když si člověk sám hledá diagnózy na internetu?
Samozřejmě záleží na zdroji, kde člověk vyhledává. Je ale běžné, že dnes pacient přichází k lékaři už informovaný. Někdy to usnadňuje komunikaci, ale přemotivovaný a příliš informovaný pacient
může někdy také zbytečně trvat na něčem, co není relevantní.
Ve výzkumu jsme zjistili, že asi čtvrtina lidí má problém klást otázky v dialogu s lékařem. Vnímají, že tam není ani dostatek času, aby mu vyjádřili svůj názor. Musíme ale hledat cesty, protože lékaři
jsou tím hlavním zdrojem, který mohou ve zvyšování zdravotní gramotnosti pomoci. A pochopitelně také média.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (8x), gramotnosti (4x), gramotnost (4x)

seznam | nahoru

110. Úroveň zdravotní gramotnosti v ČR se v průběhu posledních pěti let
výrazně zlepšila
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (16:51:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Cls.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Oznámení k tiskové konferenci ke stažení ZDE

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

111. Odpolední publicistika: Prezident a nová vláda. Vyplatil se Rakousku
lockdown? Zdravotní gramotnost
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (19:40:14)

Internet

Zdravotní gramotnost

Rozhlas.cz - Radiožurnál

Tomáš Pavlíček

Deníky

Hosty Tomáše Pavlíčka v Odpolední publicistice byli:
Vít Rakušan, předseda hnutí STAN,
Marek Majdan, epidemiolog a prorektor Trnavské univerzity,
Alena Šteflová, členka vědecké rady Ústavu pro zdravotní gramotnost a šéfka odboru zdravotní péče ministerstva zdravotnictví.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

112. Telemedicína – výhody i nevýhody. Stojí onkologičtí pacienti o léčbu na
dálku?

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

10.12.2021 (14:54:15)

Internet

Zdravotní gramotnost

Epoch Times - Články

Redakce Epoch Times

Zpravodajství

Praha, 8. prosince 2021 – Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy
přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále
prostor pro edukaci vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických
pacientů v listopadu 2021.
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při návštěvách
zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní péče. Abychom
zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich členských organizací,“
vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Naprostá většina dotázaných (70 %) uvedla, že nezná ani neslyšela pojem telemedicína. Z toho vyplývá, že pro lepší porozumění i rozšíření pojmu telemedicína je potřeba mezi lidmi, potažmo
onkologickými pacienty, vykonat ještě mnoho osvětové práce. Vzhledem k prokázané nízké znalosti významu telemedicíny mezi onkologickými pacienty je také pochopitelné, že vzbuzuje u
některých dotázaných rozporuplné reakce.
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Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a méně stresu –
konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za jakých okolností je
neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě nedojde ke zhoršení poskytované péče,
kterého se obává 30 % respondentů,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenost s konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové konzultaci byli
respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně jim naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je celkové hodnocení
pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací ji dotázaní berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí využívat jen v určitých případech či výjimečně. Je proto
nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný, a pro které nikoliv.
Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jedná o metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině dotázaných
by tento způsob nevyhovoval vůbec.
S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s největší podporou a pacienti jsou si vědomi, že to může
významně urychlit proces konzultací i samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické pacienty, pravděpodobně
by se setkala s úspěchem, především u mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich dokonce velmi pravděpodobně.
Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha“ onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.
Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku 2019 do vzniku spolku spolupracovaly ve
stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní
gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti plicním
nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická onemocnění napříč
diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.
Zdroj: TZ Mgr. Petra Adámková, www.hlaspacientu.cz

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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113. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

10.12.2021 (00:45:13)

Internet

Zdravotní gramotnost

Tojesenzace.cz - Články

Red

Ostatní

Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských
informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci
vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v
listopadu 2021.
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při
návštěvách zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní
péče. Abychom zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich
členských organizací,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Výhody a překážky vnímané pacienty
Naprostá většina dotázaných (70 %) uvedla, že nezná ani neslyšela pojem telemedicína . Z toho vyplývá, že pro lepší porozumění i rozšíření pojmu telemedicína je potřeba mezi lidmi,
potažmo onkologickými pacienty, vykonat ještě mnoho osvětové práce. Vzhledem k prokázané nízké znalosti významu telemedicíny mezi onkologickými pacienty je také pochopitelné, že
vzbuzuje u některých dotázaných rozporuplné reakce.
Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a
méně stresu – konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za jakých
okolností je neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě nedojde ke
zhoršení poskytované péče, kterého se obává 30 % respondentů,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenost s konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové
konzultaci byli respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně jim naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je
celkové hodnocení pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací, dotázaní ji berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí využívat jen v určitých případech či
výjimečně. Je proto nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný a pro které nikoliv.
Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jedná o metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině
dotázaných by tento způsob nevyhovoval vůbec. S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s
největší podporou a pacienti jsou si vědomi, že to může významně urychlit proces konzultací i samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické pacienty,
pravděpodobně by se setkala s úspěchem, především u mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich dokonce velmi
pravděpodobně.
Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha“ onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.
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Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku 2019 do vzniku spolku spolupracovaly ve
stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní
gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti
plicním nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická
onemocnění napříč diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.
Zdroj: www.hlaspacientu.cz, foto: archiv

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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114. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
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Zdravotní gramotnost

Ceskenovinky1.eu - Články

Svetozár Plesník

Zpravodajství

Praha, 9. prosince 2021
Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských
informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci
vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v
listopadu 2021.
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při
návštěvách zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní
péče. Abychom zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich
členských organizací,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Výhody a překážky vnímané pacienty
Naprostá většina dotázaných (70 %) uvedla, že nezná ani neslyšela pojem telemedicína . Z toho vyplývá, že pro lepší porozumění i rozšíření pojmu telemedicína je potřeba mezi lidmi,
potažmo onkologickými pacienty, vykonat ještě mnoho osvětové práce. Vzhledem k prokázané nízké znalosti významu telemedicíny mezi onkologickými pacienty je také pochopitelné, že
vzbuzuje u některých dotázaných rozporuplné reakce.
Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a
méně stresu – konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za jakých
okolností je neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě nedojde ke
zhoršení poskytované péče, kterého se obává 30 % respondentů,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenost s konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové
konzultaci byli respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně jim naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je
celkové hodnocení pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací, dotázaní ji berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí využívat jen v určitých případech či
výjimečně. Je proto nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný a pro které nikoliv.
Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jedná o metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině
dotázaných by tento způsob nevyhovoval vůbec. S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s
největší podporou a pacienti jsou si vědomi, že to může významně urychlit proces konzultací i samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické pacienty,
pravděpodobně by se setkala s úspěchem, především u mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich dokonce velmi
pravděpodobně.
Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha“ onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.

Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku
2019 do vzniku spolku spolupracovaly ve stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a
hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti
plicním nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická
onemocnění napříč diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.
www.hlaspacientu.cz
Mgr. Petra Adámková
Lenka Hájková

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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Feedit.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zpravodajství

Praha, 8. prosince 2021 – Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu
lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí
k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021.
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při
návštěvách zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní
péče. Abychom zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich
členských organizací,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Výhody a překážky vnímané pacienty
Naprostá většina dotázaných (70 %) uvedla, že nezná ani neslyšela pojem telemedicína . Z toho vyplývá, že pro lepší porozumění i rozšíření pojmu telemedicína je potřeba mezi lidmi,
potažmo onkologickými pacienty, vykonat ještě mnoho osvětové práce. Vzhledem k prokázané nízké znalosti významu telemedicíny mezi onkologickými pacienty je také pochopitelné, že
vzbuzuje u některých dotázaných rozporuplné reakce.
Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a
méně stresu – konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za jakých
okolností je neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě nedojde ke
zhoršení poskytované péče, kterého se obává 30 % respondentů,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenost
s konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové konzultaci byli respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně
jim naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je celkové hodnocení pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací, dotázaní ji berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí využívat jen v určitých případech či
výjimečně. Je proto nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný a pro které nikoliv.
Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jedná
o metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině dotázaných by tento způsob nevyhovoval vůbec.
S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s největší podporou a pacienti jsou si vědomi, že to
může významně urychlit proces konzultací
i samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické pacienty,
pravděpodobně by se setkala s úspěchem, především
u mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich dokonce velmi pravděpodobně.
Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha“ onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.
Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku 2019 do vzniku spolku spolupracovaly ve
stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní
gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti
plicním nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická
onemocnění napříč diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

116. Doučování už není za hubičku
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (22:25:04)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny

ŠKOLA Radky Kvačkové

Zpravodajství

Příběh ze života: Pan Š. shání pro dvanáctiletého chlapce v Ústeckém kraji přiměřenou školu. Rodina, která vychovala čtyři vlastní děti a tři v pěstounské péči, si čtvrté, desetiletého sourozence
starších sester, přivedla domů před dvěma lety a dělá, co může, aby mu pomohla bojovat s jeho handicapy.
Chlapec je hodný a snaživý, špatně ale mluví, je velmi pomalý a radši než s vrstevníky tráví čas sám nebo s dospělými, kterým věří. Naštěstí pro něj našli logopedickou základní školu, kde sedí ve
třídě jen pět dětí a učitelka má na každého dost času. Není v místě ani v dojezdové vzdálenosti, takže je třeba část rodiny na všední dny stěhovat. Pěstouni ale říkají, že jim to stojí za to, protože
kluk je spokojený, nosí jedničky s hvězdičkami a do školy se těší.
Pan Š. a jeho žena se ale obávají příštího roku. Logopedická málotřídka nemá druhý stupeň a pedagogicko-psychologická poradna chlapce s IQ těsně nad sedmdesát směruje do běžné šestky s
tím, že speciální škola (dříve se používal termín „zvláštní“), by jeho vzdělávání omezovala. „Vím určitě, že běžná třída by pro něj byla neštěstí,“ tvrdí pan Š., sám vysokoškolák. „Cítil by se tam jako
outsider, učivo by v žádném případě nezvládal tak, jak se předpokládá, a stres by ho nejspíš nasměroval na psychiatrii.“ Není prý ale vyloučeno, že nebude na vybranou, protože současná
tendence je maximum společného vzdělávání.“ Tolik jeden z pohledů na inkluzi.
Přehled učiva ve vzdělávacím programu pro základní školy prý neobsahuje informace o očkování. Žáci se v jeho rámci sice mají seznámit s prevencí nemocí a osvojit si bezpečné chování a
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vzájemnou pomoc v situacích, které ohrožují zdraví jedinců či skupin, ale průzkumy napovídají, že takzvaná zdravotní gramotnost v Česku je na nízké úrovni. Možná i to je důvod, proč skupina
pěti studentů poslala vedení Masarykovy univerzity předžalobní výzvu kvůli údajnému tlaku na vakcinaci proti covidu-19. Nelíbí se jim povinnost vkládat informace o očkování, prodělané nemoci
nebo testu do informačního systému, kde údaje uvidí vyučující. Z toho je vidět, že právní výchova je dostačující. Ještě ta zdravotní. Není divu, že odborníci několik let mluví o nutnosti učební
program modernizovat a upřesnit. Už se na tom ale pracuje. Nový tu má být do dvou let.
Podle toho, co zjistilo informační centrum EDUin, budou některé školy část peněz, které ministerstvo školství vyčlenilo po dlouhém výpadku prezenční výuky na doučování, vracet. Důvodem jsou
údajně problémy s rozvrhy, administrativní náročnost využívání programu, ale hlavně malá ochota učitelů pracovat ještě navíc za 250 korun na hodinu, přesněji na 45 minut.
Ze zprávy EDUin ale nevyplývá, jestli ředitelé zkoušeli zapojit důchodce. Ne že by zrovna je 250 Kč vytrhlo, ale že by možná chtěli dělat něco užitečného. Už jednou jsme se v Akademii vnucovali
s myšlenkou vydat se více tímto směrem. Zdá se, že se neujala.

PDF STRANA: 11
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
DUPLICITNÍ S: Doučování už není za hubičku ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny, Morava );
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117. Doučování už není za hubičku
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (21:55:00)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny

ŠKOLA Radky Kvačkové

Zpravodajství

Příběh ze života: Pan Š. shání pro dvanáctiletého chlapce v Ústeckém kraji přiměřenou školu. Rodina, která vychovala čtyři vlastní děti a tři v pěstounské péči, si čtvrté, desetiletého
sourozence starších sester, přivedla domů před dvěma lety a dělá, co může, aby mu pomohla bojovat s jeho handicapy.
Chlapec je hodný a snaživý, špatně ale mluví, je velmi pomalý a radši než s vrstevníky tráví čas sám nebo s dospělými, kterým věří. Naštěstí pro něj našli logopedickou základní školu, kde
sedí ve třídě jen pět dětí a učitelka má na každého dost času. Není v místě ani v dojezdové vzdálenosti, takže je třeba část rodiny na všední dny stěhovat. Pěstouni ale říkají, že jim to stojí za
to, protože kluk je spokojený, nosí jedničky s hvězdičkami a do školy se těší.
Pan Š. a jeho žena se ale obávají příštího roku. Logopedická málotřídka nemá druhý stupeň a pedagogicko-psychologická poradna chlapce s IQ těsně nad sedmdesát směruje do běžné
šestky s tím, že speciální škola (dříve se používal termín „zvláštní“), by jeho vzdělávání omezovala. „Vím určitě, že běžná třída by pro něj byla neštěstí,“ tvrdí pan Š., sám vysokoškolák. „Cítil
by se tam jako outsider, učivo by v žádném případě nezvládal tak, jak se předpokládá, a stres by ho nejspíš nasměroval na psychiatrii.“ Není prý ale vyloučeno, že nebude na vybranou,
protože současná tendence je maximum společného vzdělávání.“ Tolik jeden z pohledů na inkluzi.
Přehled učiva ve vzdělávacím programu pro základní školy prý neobsahuje informace o očkování. Žáci se v jeho rámci sice mají seznámit s prevencí nemocí a osvojit si bezpečné chování a
vzájemnou pomoc v situacích, které ohrožují zdraví jedinců či skupin, ale průzkumy napovídají, že takzvaná zdravotní gramotnost v Česku je na nízké úrovni. Možná i to je důvod, proč
skupina pěti studentů poslala vedení Masarykovy univerzity předžalobní výzvu kvůli údajnému tlaku na vakcinaci proti covidu-19. Nelíbí se jim povinnost vkládat informace o očkování,
prodělané nemoci nebo testu do informačního systému, kde údaje uvidí vyučující. Z toho je vidět, že právní výchova je dostačující. Ještě ta zdravotní. Není divu, že odborníci několik let mluví
o nutnosti učební program modernizovat a upřesnit. Už se na tom ale pracuje. Nový tu má být do dvou let.
Podle toho, co zjistilo informační centrum EDUin, budou některé školy část peněz, které ministerstvo školství vyčlenilo po dlouhém výpadku prezenční výuky na doučování, vracet. Důvodem
jsou údajně problémy s rozvrhy, administrativní náročnost využívání programu, ale hlavně malá ochota učitelů pracovat ještě navíc za 250 korun na hodinu, přesněji na 45 minut.
Ze zprávy EDUin ale nevyplývá, jestli ředitelé zkoušeli zapojit důchodce. Ne že by zrovna je 250 Kč vytrhlo, ale že by možná chtěli dělat něco užitečného. Už jednou jsme se v Akademii
vnucovali s myšlenkou vydat se více tímto směrem. Zdá se, že se neujala.
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118. Pražští hygienici na přednášce pro zaměstnance společnosti UNILEVER o
správných technikách mytí rukou
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") byla přizvána k velmi zajímavé a osvětově prospěšné akci. S žádostí o prezentaci správného a efektivního způsobu mytí rukou se na
ředitele pražské hygieny RNDr. Jana Jarolímka, Ph.D., MBA obrátila česká pobočka mezinárodní společnosti UNILEVER, která patří mezi přední světové výrobce potravin, kosmetiky a
hygienických potřeb. Za tímto účelem společnost ve svém pražském sídle na Rohanském nábřeží v Praze 8 pro své zaměstnance v úterý 20. února v ranních hodinách uspořádala workshopovou
snídani pod názvem Hygiena a prevence. Za HSHMP se akce zúčastnila MUDr. Danuše Antošová z Kanceláře ředitele HSHMP, která má na starosti právě oblast podpory zdraví a zdravotní
politiky. Hygienička přítomným zaměstnancům českého zastoupení společnosti UNILEVER detailně vysvětlila smysl udržování čistoty rukou a názorně přiblížila nácvik jejich správného mytí.
Současně představila význam i spektrum činností pražských hygieniků.

„Jsem velmi rád, že jsem dostal pozvání na toto zajímavé setkání, kterého jsem se z důvodu pobytu v zahraniční nemohl zúčastnit. Je to dle mého názoru dobrá známka toho, že je o naši
činnost zájem, a že podpora zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti má cenu i u takto velkých hráčů na trhu,“ říká šéf pražských hygieniků Jarolímek.
Za strany zaměstnanců společnosti UNILEVER byl o prezentaci HSHMP velký zájem. „Cílem bylo nabídnout jasnou a ucelenou informaci o základním hygienickém pravidlu – správném mytí
rukou. Účastníci z řad zaměstnanců si pak následně správné mytí rukou názorně vyzkoušeli a kvalitu umytých rukou pak naše zkušená hygienička zkontrolovala s pomocí UV lampy,“ upřesnil
Jarolímek s tím, že tuto pomůcku pražští hygienici používají i standardně při své další odborné edukační a také kontrolní činnosti. Výklad doktorky Antošové se zaměřil na zdůraznění faktů v jakých
situacích a kdy je nutné si ruce mýt včetně rizik nemocí, které neumyté ruce mohou znamenat pro lidské zdraví. Velmi detailně byly vysvětleny i samotné techniky správného mytí rukou.

Účast HSHMP na interní akci pro zaměstnance společnosti UNILEVER je dokladem, že v povědomí veřejnosti HSHMP není jen ryze kontrolním a represivním orgánem, ale i subjektem
propagujícím zásady správné hygienické práce a to jak mezi laickou, tak odbornou veřejností.
V Praze dne 22. 2. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA
ředitel
FOTOGRAFIE
Obrázek 1: MUDr. Danuše Antošová přednáší zaměstnancům společnosti UNILEVER na téma správné techniky čištění rukou

Zdroj: HSHMP

Obrázky 2 a 3: zaměstnanci společnosti UNILEVER si získané poznatky ihned vyzkoušeli v praxi a míru čistoty umytých rukou ověřili pomocí UV lampy

Zdroj: HSHMP
Zdroj: HSHMP
Obrázky 4 a 5: o přednášku HSHMP byl mezi zaměstnanci společnosti UNILEVER velký zájem

Zdroj: HSHMP
Zdroj: HSHMP

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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119. Úroveň zdravotní gramotnosti v ČR se v průběhu posledních pěti let
výrazně zlepšila
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (14:03:20)

Internet

Zdravotní gramotnost

Tojesenzace.cz - Články

Red

Ostatní

Z výsledků mezinárodního srovnávacího výzkumu zdravotní gramotnosti vyplývá, že v průběhu posledních pěti let došlo v České republice k zvýšení její úrovně o více než 20
%. V šetření, do kterého se zapojilo celkem 17 zemí z Evropy a Izraele jsou tuzemské výsledky srovnatelné s průměrem sledovaných zemí. Je to zásadní rozdíl oproti výsledkům
šetření z roku 2015, kdy Česká republika výrazně zaostávala za průměrem vybraných zemí EU.
Dle WHO „Zdravotní gramotnost (…) zahrnuje znalosti lidí, jejich motivací a dovednosti získat, pochopit, zhodnotit a využít informace týkající se zdraví tak, aby byli v každodenním
životě schopni uvážlivě rozhodovat o zdravotní péči, prevenci nemocí a podpoře zdraví se záměrem udržet a zlepšit kvalitu života v průběhu životního cyklu.“ [1] Nejedná se tedy u
zdravotní gramotnosti o míru znalostí o zdraví, prevenci onemocnění a zdravém životním stylu, ale především o schopnost orientovat se v záplavě informací, správně je interpretovat a využít.
Podle prof. MUDr. Štěpána Svačiny, CSc., předsedy České lékařské společnosti, „může být snížená úroveň zdravotní gramotnosti zodpovědná – podle různých odborníků o 10 i více procent
nákladů na zdravotní péči.“
Výzkum zdravotní gramotnosti M-POHL 19 v České republice provedl Ústav pro zdravotní gramotnost, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP a s finanční podporou VZP a
oborových zdravotních pojišťoven Sběr dat v ČR provedla agentura STEM dotazováním 1 650 respondentů starších 18 let; ve všech 17 zemích to bylo více než 42 tisíc dotázaných. Data byla
zpracována Mezinárodním koordinačním centrem ve Vídni.
„Navzdory zlepšení úrovně zdravotní gramotnosti v ČR, vykazovalo 47 % dotázaných její sníženou úroveň“ konstatoval vedoucí výzkumu PhDr. Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní
gramotnost. Vyšší úroveň zdravotní gramotnosti vykazovaly ženy a – překvapivě – osoby starší. Zdravotní gramotnost pozitivně ovlivňuje subjektivní hodnocení vlastního zdraví a souvisí s
nižší spotřebou specializované zdravotní péče.
Výzkum se zaměřil i na specifické druhy zdravotní gramotnosti: Pokud jde o „navigační“ zdravotní gramotnost, zjistili jsme, že téměř polovina respondentů má problém orientovat se v
systému zdravotní péče; v případě „komunikační“ zdravotní gramotnosti téměř pětina dotázaných pociťuje obtíže v komunikaci s lékaři; u digitální“ zdravotní gramotnosti má více než
polovina respondentů problém posoudit spolehlivost informací na internetu; a pokud jde o „vakcinační“ zdravotní gramotnost, jedna čtvrtina dotázaných se obtížně vyzná v informacích o
čkování.
Podle MUDr. Alena Šteflové, Ph.D., ředitelky odboru zdravotní péče MZ ČR, „ jsou zvláště znepokojivá zjištění, že 40 % respondentů se domnívá, že očkování může způsobit nemoc, před kterou
má chránit, podle čtvrtiny očkování oslabuje imunitu a dokonce 44 % soudí, že riziko nemoci, proti které existuje očkování je nízké či velmi nízké“.
Z iniciativy zdravotních pojišťoven byly do výzkumu v ČR zařazeny i dvě otázky zaměřené na zdravotní pojištění a kontrolu úhrad zdravotní péče z účtů pojištěnců. Podle MUDr. et Mgr. Petra
Struka, předsedy Správní rady Ústavu pro zdravotní gramotnost „je potěšitelné, že téměř 80 % pojištěnců pro to, aby byla zavedeny bonifikace (snížení pojistného) u pojištěnců, kteří se
chovají odpovědně k vlastnímu zdraví.“ Zatímco třetina pojištěnců kontroluje – pravidelně či nepravidelně – výši úhrad za zdravotní péči, 40 % respondentů neví, kde tyto informace může nalézt (!)
Podle MUDr. Šteflové je téma zdravotní gramotnosti jednou z důležitých oblastí podporovaných Světovou zdravotnickou organizací a organizací OECD, včetně pravidelného monitoringu její
úrovně. „Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti je jedním ze specifických cílů Strategie Zdraví 2030 v ČR, včetně přijetí a implementace Národního programu podpory zdravotní
gramotnosti .“ Zdravotní gramotnost, jak konstatoval prof. Svačina, „je jedním z klíčů k zlepšování zdravotního stavu obyvatel.“
[1] Kickbusch,I, Pelikan,J.M, Apfel,F., Tsouros,D.: Zdravotní gramotnost. Solidní fakta, Praha, MZ, ÚZG, SZÚ 2020, s. 4-5.
Foto: archiv Shutterstock

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (22x), gramotnosti (11x), gramotnost (7x)

120. Průzkum: Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.12.2021 (12:28:09)

Internet

Zdravotní gramotnost

Cesky.radio.cz - Články

NEZNÁMÝ

Televize a rádia

Téměř polovina Čechů má omezenou zdravotní gramotnost. Vyplývá to z výsledků výzkumu o porozumění otázkám zdraví, který se uskutečnil v 17 zemích EU a v Norsku, Rusku a Izraeli.
Dnes je na tiskové konferenci zveřejnil Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost.
Téměř polovina (49 procent) lidí ve výzkumu uvedla, že má problém s orientací ve zdravotnickém systému a těsně nadpoloviční většina respondentů neví, na koho se v této otázce obrátit pro
pomoc. Více než 52 procent také nedokáže dohledat, zda je určitá zdravotnická služba kryta zdravotním pojištěním. Téměř pětina respondentů také považuje za obtížnou komunikaci s lékařem.
Ze všech dotazovaných zemí mají Češi a Slováci největší problém řídit se doporučením lékaře. Shodně 17,2 procenta respondentů to v obou zemích považuje za obtížné nebo velmi obtížné.
Čtvrtina respondentů má obtíže s informacemi týkajícími se očkování. „To do jisté míry to vysvětluje i problém, kterému s covidem čelíme,“ uvedl Kučera. Dodal, že podle průzkumu si více než 41
procent dotázaných myslí, že očkování může způsobit nemoc, proti které má chránit. Na 44 procent si jich myslí, že riziko nemoci, proti které se mohou nechat očkovat, je nízké nebo velmi nízké.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnost (3x)
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121. V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní
gramotnosti o více než…

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (09:03:37)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

RTVJih

Zpravodajství

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího výzkumu
kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael.https://t.co/03T2ty8TAT https://t.co/BM0pQkQdKp

zdravotní gramotnosti, do

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (3x)
DUPLICITNÍ S: V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než… ( Twitter.com - Příspěvky);

Duplicitní
seznam | nahoru

122. V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň
zdravotní gramotnosti o více než…
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

13.12.2021 (09:02:50)

Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

RTVJih

Zpravodajství

V průběhu posledních pěti let se v České republice zvýšila úroveň zdravotní gramotnosti o více než 20 %. Ukazují to výsledky mezinárodní srovnávacího výzkumu
gramotnosti, do kterého se zapojilo 17 evropských zemí a Izrael.https://t.co/FHdqcIorWP https://t.co/tc1Ohu29xn

zdravotní

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (3x), gramotnosti (3x)

seznam | nahoru

123. Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

12.12.2021 (09:33:16)

Internet

Zdravotní gramotnost

Linkos.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při návštěvách
zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní péče. Abychom
zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich členských organizací,“
vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.

Výhody a překážky vnímané pacienty
Naprostá většina dotázaných (70 %) uvedla, že nezná ani neslyšela pojem telemedicína . Z toho vyplývá, že pro lepší porozumění i rozšíření pojmu telemedicína je potřeba mezi lidmi, potažmo
onkologickými pacienty, vykonat ještě mnoho osvětové práce. Vzhledem k prokázané nízké znalosti významu telemedicíny mezi onkologickými pacienty je také pochopitelné, že vzbuzuje u
některých dotázaných rozporuplné reakce.
Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a méně
stresu – konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za jakých
okolností je neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě nedojde ke zhoršení
poskytované péče, kterého se obává 30 % respondentů,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenost
s konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové konzultaci byli respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně jim
naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je celkové hodnocení pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací, dotázaní ji berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí
Je proto nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný a pro které nikoliv.

využívat jen v určitých případech či výjimečně.

Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jedná
o metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině dotázaných by tento způsob nevyhovoval vůbec.
S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s největší podporou a pacienti jsou si vědomi, že to může
významně urychlit proces konzultací
i samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické pacienty,
pravděpodobně by se setkala s úspěchem, především
u mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich dokonce velmi pravděpodobně.
Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha“ onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.
Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku 2019 do vzniku spolku spolupracovaly ve
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stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní
gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti plicním
nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická onemocnění napříč
diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.
/// konec tiskové zprávy ///
Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Petra Adámková
předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů
adamkova@hlaspacientu.cz
www.hlaspacientu.cz
Lenka Hájková
ADDICTS PUBLIC RELATIONS S.R.O.
lenka.hajkova@addicts.cz
www.addicts.cz

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

124. Pražská hygiena si Světový den zdraví v předstihu připomněla Dnem zdraví
svých vlastních zaměstnanců Třetí ročník Dne zdraví zaměstnanců pražské
hygieny byl ve znamení prevence kožních onemocnění
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Takové pojištění by zajistilo odpovídající zdravotnické služby pro všechny obyvatele tak, aby byli chráněni v případě úrazu nebo závažného onemocnění a měli šanci dostat potřebnou nezbytnou
péči bez ohledu na jejich momentální ekonomickou situaci. Toto všeobecné zdravotní pojištění by zajistilo i odpovídající preventivní péči dětem i dospělým na úrovni „primární péče“, tedy na úrovni
lékařů prvního kontaktu – praktických lékařů pro dospělé i praktických lékařů pro děti a dorost. Dále by toto pojištění mělo zajišťovat základní stomatologickou a gynekologickou péči. Jedná se o
prevenci, očkování, screening, léčbu i případnou rehabilitaci, plánování rodiny a ochranu mateřství. Součástí je i průběžné vzdělávání veřejnosti a zvyšování zdravotní gramotnosti všech
obyvatel tak, aby chápali smysl preventivní péče a aktivně se starali o své zdraví.
U příležitosti Světového dne zdraví pořádají studenti pražských lékařských fakult zajímavou a prospěšnou osvětově - preventivní akci ZDRAVÍ POD KONTROLOU, která se uskuteční ve středu
10. dubna 2019 v OC Galerie Harfa Praha 9. Tématem bude Dostupnost zdravotní péče.

Projekt, jehož cílem je zvýšení povědomí o zdraví a dostupnosti zdravotní péče pořádají studenti pod záštitou IFMSAcz – International Federation of Medical Students' Associations. Na místě bude
příležitost nechat si změřit krevní tlak, BMI (body mass index) či množství tělesného tuku. Návštěvníci se dozvědí o možnostech, jak skončit s kouřením nebo jak si poradit s obezitou. Studenti
připravili program také pro děti, které si mohou ošetřit plyšáka a seznámit se s různými zdravotnickými nástroji, s nimiž se mohou setkat u svého lékaře. Nebudou chybět ani studenti anglické
paralelky, kteří tu budou pro zahraniční veřejnost.
▪ https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019/communications-materials/gifs
▪ https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019/communications-materials/social-media-cards

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

125. Ministerstvo zdravotnictví představilo Národní akční plán prevence
sebevražd
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") seznamuje širokou veřejnost s výstupy z dnešní tiskové konference Ministerstva zdravotnictví k tématu
Národního akčního plánu prevence sebevražd . Na TK byl představen Národní akční plán prevence sebevražd na roky 2020-2030. Termín konání TK je příhodný, jelikož právě
dnes, 10. září, se každoročně koná Světový den prevence sebevražd pod hlavičkou Mezinárodní organizace pro prevenci sebevražd. Akční plán prevence sebevražd je jedním z
implementačních dokumentů Zdraví 2030 a jeho cílem je prostřednictvím několika strategických a specifických cílů a opatření snižovat sebevražednost v ČR, která je
dlouhodobě vysoká.
Podle údajů Světové zdravotnické organizace si ročně na celém světě vezme vlastní rukou život více než 800 000 osob. To je jeden člověk každých 40 sekund a celkem 2 191
lidí denně. Na problematiku má upozornit Světový den prevence sebevražd, který připadá na 10. září, a který každoročně vyhlašuje Světová asociace pro prevenci sebevražd
společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ) a Světovou zdravotnickou organizací připravilo Národní akční plán prevence sebevražd 2019-2030, jehož
cílem je přispět ke snižování sebevražednosti v České republice. Jedná se o první strategický dokument, který se zabývá prevencí sebepoškozování a sebevražedného jednání, a který stanovuje
konkrétní postupy pro její naplňování. „Každá sebevražda je tragickou událostí. Bohužel v současné době u nás počet sebevražd ve smutných statistikách předčí i dopravní nehody.
Výsledky vědeckého výzkumu i zahraniční praxe ale ukazují, že sebevraždám můžeme předcházet. A to je cílem Národního akčního plánu sebevražd. Česká republika je tak jedna
z prvních zemí regionu střední a východní Evropy která se hlásí na národní úrovni k této problematice. Věřím, že se prostřednictvím národního akčního plánu podaří zachránit
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mnoho životů a ušetřit spoustu zbytečného utrpení,“ řekl na úvod ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Národní akční plán prevence sebevražd 2019-2030 (NAPPS) je implementační dokument Zdraví 2030, jehož cílem je přispět ke snižování sebevražednosti v České republice. Jedná se o první
strategický dokument, který se zabývá situací prevencí sebevražedného chování a který stanovuje konkrétní postupy pro naplňování jednotlivých strategických cílů. NAPPS reaguje na dvě zásadní
skutečnosti, a to stabilně vysokou míru sebevražednosti, kterou se ČR zavázala snižovat, a absenci národní strategie prevence sebevražd. „Světová zdravotnická organizace podporuje
rozvoj Národní strategie prevence sebevražd v České republice, protože se dosud jednalo o mezeru, která se nyní zacelí. Prevence sebevražd je důležitou součástí úsilí o změnu
v rámci reformy duševního zdraví a zlepšení duševního zdraví a pocitu pohody české populace. Plně podporujeme probíhající reformy založené na nejlepších dostupných
důkazech a na dodržování lidských práv a důstojnosti všech lidí, zejména těch, kteří jsou kvůli svému duševnímu zdraví nejvíce zranitelní,“ přiblížil mezinárodní ředitel českého
zastoupení WHO Srdan Matič.
FOTO: ilustrační obrázek
Zdroj: pixabay.com
Ačkoliv v současné době plní důležitou roli systém psychiatrické péče, síť krizových center, sociálních služeb a center duševního zdraví, doposud chyběl zastřešující dokument a chyběla
systematická a koordinovaná preventivní praxe. Realizace akčního plánu je zásadní pro podporu duševního zdraví a hlavním benefitem vycházejícím z výstupů akčního plánu je snížená míra
sebevražednosti. Téma sebevražd je ve společnosti celkově stále silně stigmatizováno, proto by NAPPS měl být účinný shodně s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030
(NAPDZ). „Sebevraždy představují závažný veřejně-zdravotnický a společenský problém. Ročně si v České republice vlastní rukou vezme život zhruba 1 400 osob, v průměru
tedy každý den téměř čtyři lidé. Ve věku 15 až 24 let je sebevražda dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí,“ poznamenal Petr Winkler, člen výkonného výboru Reformy psychiatrické
péče.
„Česká republika se dlouhodobě potýká s vysokými počty sebevražd a tato problematika je v úzkém vztahu k psychiatrii. Je totiž smutnou skutečností, že řada lidí si sáhne na
život právě v důsledku přítomnosti dlouhodobého duševního onemocnění. Jako zástupce Psychiatrické společnosti tak vítám snahu o systémový přístup k prevenci na národní
úrovni, která kromě problematiky psychiatrické péče myslí i na jiné relevantní sektory jako je například drážní bezpečnost, vzdělávání žáků základních škol či snahu o
zodpovědné informování médií tak, aby v jejich důsledku nedocházelo k nápodobným sebevraždám," doplnil Martin Anders, místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP.
Ministerstvo zdravotnictví se však tématu věnuje i v dalších rovinách, a to zejména zvyšováním mentální gramotnosti, formou podpory zvyšování individuálního zájmu o vlastní zdraví a vyhledávání
informací. K tomu v budoucnu bude sloužit nový Národní zdravotnický informační portál, který bude obsahovat pouze ověřená a relevantní data včetně popisu jednotlivých diagnóz a kontaktů na
odborníky. „Chceme přispět k naplnění akčního plánu předcházení sebevražd dobrou informovaností veřejnosti i připravovaným portálem, kde bude možné nalézt nejen potřebné
informace ale i potřebnou pomoc. V té souvislosti se v připravovaném akčním plánu rozvoje zdravotní gramotnosti hodláme zaměřit i na problematiku mentální gramotnosti,“
doplnila Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví.
V Praze 10. 9. 2019
Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví ČR

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

126. Jak chce Fialova vláda změnit Česko? Popisujeme program koalice, chybí
v něm covid

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

03.11.2021 (15:18:03)

Internet

Zdravotní gramotnost

Denikn.cz - Články Premium

Domácí redakce

Deníky

Jednou z klíčových oblastí nové vlády má být změna hospodaření státu. Koalice Spolu i Pirátů se STAN dlouhodobě kritizovaly velké zadlužování, ke kterému docházelo za vlády Andreje Babiše.
Programový dokument tak obsahuje i část „zdravé veřejné finance“.
Z něj zcela konkrétně nevyplývá, jakým tempem chce kabinet Petra Fialy spořit. Budoucí premiér již dříve mluvil o tom, že deficit příštího rozpočtu musí klesnout pod 300 miliard korun. Opatření ale
mají brát ohled na sociálně slabší.
„Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a udržení stávajícího valorizačního mechanismu důchodů,“ popisuje
dohodnutý program.
Příští vláda se vrátila i k svým deklaracím, že chce šetřit na provozních výdajích státu. Do jednoho roku chce představit plán, který se bude zabývat redukcí úřednických míst. „Zbytečné úřední
úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme,“ popisuje dokument.
Koalice také slibuje, že zavede nové pravidlo, kdy nepůjde zvyšovat výdaje „bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci“. Stejně tak má být zavedena daňová brzda, což byl jeden
z programových slibů koalice Spolu. Daně se nad jistou míru již nebudou moci zvyšovat.
Naopak již nyní koalice slibuje některé benefity. O dva procentní body má klesnout[lock] sociální pojištění na straně zaměstnavatelů „za předpokladu konsolidovaných veřejných financí“. Zrušit se
má EET, zavedena bude valorizace slevy na poplatníka, vláda bude také usilovat o co nejrychlejší splnění maastrichtských kritérií.

Důchody i rodinná politika
Velkým tématem veřejné debaty byly před volbami i sociální otázky. Opoziční koalice výrazně akcentovaly potřebu důchodové reformy. Tu nyní slibuje i vznikající vláda.
„Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní garantovaná složka, jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří
i finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí,“ popisuje dokument.
Dobrovolnou složkou koalice míní zřízení státního nebo veřejnoprávního fondu pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění, nebo soukromé penzijní spoření.
Upraveny by měly být i některé další parametry penzí. Bonus za vychované děti mají dostávat již dnešní důchodkyně, zavedena má být možnost platit jeden procentní bod důchodového pojištění
rodičům nebo prarodičům. Navržen má být i dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo, jak zjistil Deník N, připadnout lidovcům. Je tedy pochopitelné, že důležitou částí jeho fungování bude rodinná politika. Obecně se nová koalice
zavazuje k flexibilnímu zákoníku práce a možnosti sladit osobní a pracovní život.
„Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem a péči o blízké. Prostřednictvím
daňových nástrojů a zjednodušeným systémem sociálních dávek nedovolíme, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí v rodině a péčí o blízké znamenaly propad životní úrovně,“ uvádí
dokument.
Vznikající kabinet se také kloní k automatické valorizaci minimální mzdy, resort práce a sociálních věcí má být v názvu doplněn i o tématiku rodiny.
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Aktivní navenek
Pro zahraniční politiku bude – už tradičně – prioritou ukotvení Česka v EU a NATO. Hned druhá věta této kapitoly také vyzdvihuje členství ČR ve V4: „Spolupráce ve Visegrádské skupině bude
součástí našich vazeb na všech úrovních.“
Budoucí vládní koalice bude také chtít obnovit „tradici ‚havlovské‘ zahraniční politiky včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce“. Cílem je zároveň přijetí zákona sankcionujícího hrubá
porušení lidských práv (jde o takzvaný Magnitského zákon, který už platí v EU).
Budoucí česká zahraniční politika by měla „podporovat rozšíření EU, zejména na západním Balkánu“ (toto podporovala i vláda Andreje Babiše, v EU na to ale nyní nepanuje jednotný názor).
Dalšími významnými body jsou strategické partnerství s Izraelem a rozvíjení blízkého spojenectví s USA, naopak vztahy s Ruskem a Čínou by měly projít revizí.
„Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti (jako například Tchaj-wan, Japonsko, Korejská republika a další),“ slibuje také koalice.
Dokument se věnuje i Evropské unii, jejíž agendu by měl mít pod sebou nový ministr pro evropské záležitosti. Podle informací Deníku N tento post připadne hnutí STAN.
„Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví Rady EU a zasadíme se, aby přínosy byly pro ČR dlouhodobé,“ slibují ve svém prohlášení strany. Detaily ale neuvádějí.
Součástí materiálu je i oblast migrace. „EU musí efektivně bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je třeba urychlit návratovou politiku a bojovat s pašeráky lidí. Budeme prosazovat přístup
k migraci bez povinných kvót a prevenci nelegální migrace v místě vzniku a ve státech, kudy vedou migrační trasy,“ stojí v dokumentu.
Podobně svou strategii v posledních měsících deklaroval i Babiš či ministr vnitra Jan Hamáček. Chybí vyjádření k poslednímu legislativnímu návrhu Evropské komise, podle kterého by členské
státy nemusely povinně přijímat stanovený počet migrantů, měly by se ale (za finanční náhradu) podílet na jejich návratu domů.
Obranná politika vznikající vlády hodně kopíruje teze, které v bezpečnostních otázkách léta opakuje především ODS, jíž toto ministerstvo připadne. Budoucí vláda se hlásí k aktivnímu členství
v NATO, posilování transatlantické vazby či politické soudržnosti Aliance – přičemž jako protivníka výslovně jmenuje „zejména Rusko“.
Nechybí tradiční zmínky o podpoře českého obranného průmyslu, realizaci „klíčových vyzbrojovacích modernizačních projektů“ či budování odolnosti vůči hybridním hrozbám.
Zajímavými body jsou zakotvení hranice dvou procent HDP na obranu (nyní ČR vydává něco pod 1,5 % a tento podíl zvolna roste; v minulosti – mimo jiné za vlád ODS, TOP 09 a KDU-ČSL
naopak klesal), čehož chtějí strany dosáhnout do roku 2025. Dalším z avizovaných bodů je „systematická příprava občanů na krizové situace“ a podpora Aktivní zálohy.
Budoucí vláda se také hlásí k tomu, že nedemokratickým státům neumožní přístup ke klíčové infrastruktuře ČR. I to je narážka na Čínu a Rusko.

Volby pro Čechy v zahraničí a řešení exekucí
V plánu je i zavedení pozice poradce pro národní bezpečnost. Má se jednat o platformu pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky při Úřadu vlády. Příští vláda si od toho
slibuje užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivnější postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.
Koalice chce také zavádět nová pravidla pro fungování médií, aby bylo jasné, kdo je vydavatelem, kdo vlastníkem a kdo to platí. Součástí programového prohlášení je také boj proti dezinformacím,
aniž by byla narušená svoboda slova.
Formující se kabinet chce také zachovat práva legálních držitelů zbraní. Legislativně hodlá vymezit fungování soukromých bezpečnostních agentur.
Koalice v rámci programového prohlášení dodržela i slib, že zavede korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Každých pět let chce také vyhodnocovat zákony a vyhlášky a ty pozbývající smysl
budou zrušeny. V rámci diskuse se Senátem uvažuje vláda o posílení pravomocí horní komory nebo zavedení dobrovolného klouzavého mandátu.
Nové koalice nepočítají se zavedením manželství pro všechny, ve hře je však úprava registrovaného partnerství.
Součástí programového prohlášení je i boj s exekucemi. Koalice chtějí vyhodnotit nedávná opatření, jako jsou chráněný účet či administrativní zátěž zaměstnavatelů. Hodlají zkrátit délku
insolvenčního řízení na tři roky.
Vrátit chtějí také působnost lustračního zákona na členy vlády. Součástí plánu je i novelizace zákona o střetu zájmů, která má zamezit kumulaci funkcí a koncentraci moci. Cílem je i schválit novelu
zákona o oznamovatelích podle směrnice EU.

Green Deal i „moravská Amazonie“
Kapitola o životním prostředí mimo jiné popisuje, jak se zlepší hospodaření s vodou či recyklace a oběhové hospodářství. Ochrana vody by měly být zakotvena v ústavě, na skládkách by mělo
končit méně odpadu. Jen výjimečně by mělo být povolené budování nových nádrží, a to pouze jako zdrojů pitné vody.
Hned na začátku se tato část věnuje Green Dealu, Evropské zelené dohodě – ta bude muset být jednou z klíčových položek v agendě českého předsednictví v Radě EU, protože právě v době
tohoto předsednictví se bude projednávat související zásadní legislativa.
Zatímco Babiš označil ve svém pondělním projevu ve skotském Glasgow Green Deal za „sebevraždu“, nová koalice se k Zelené dohodě hlásí.
„Česko bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Česká republika se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení uhlíkové
neutrality v EU do roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou
ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí,“ stojí v dokumentu.
Budoucí vláda by také chtěla podpořit rozvoj „rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu“. Dostupnost elektromobilů by měl „zajistit technologický pokrok“.
V plánu jsou dva nové národní parky Křivoklátsko a Soutok („Moravská Amazonie“, oblast nad soutokem Moravy a Dyje). Do programu se dostal i budoucí český národní pták. „Ve spolupráci
s Českou společností ornitologickou a základními školami spustíme anketu, která vybere nový symbol Česka – českého národního ptáka,“ slibují politici.

Odpovědnost za zdraví
V oblasti zdravotnictví (resort má připadnout TOP 09) hodlá nastupující koalice zvyšovat
a sociální péče a reformě péče o duševní zdraví.

zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví. Koalice se hlásí k integraci zdravotní

Za zásadní krok označuje digitalizaci zdravotnictví a optimalizaci úhrad.
Z konkrétních kroků dohodnuté znění programu zmiňuje například rozšíření odpovědnosti zdravotních pojišťoven (a diskusi o cenové konkurenci mezi nimi), zavedení dobrovolného doplňkového
připojištění, rozvoj systematického měření poskytovaných zdravotnických služeb či kroky k možnosti vyhledávat volné kapacity například u praktiků, stomatologů či gynekologů.
Koalice se také hlásí k zajištění dostupnosti péče s pozorností věnovanou menším obcím a méně osídleným regionům, což je problém, který řeší s nepříliš výraznými úspěchy české vlády
dlouhodobě. Koalice chce postupovat cestou bonifikací úhrad za zdravotní péči v odlehlých regionech.
„Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou
osobou,“ uvádí koalice.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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Preambule
Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021, zahájily strany ODS,
KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN jednání o vytvoření většinové vládní koalice. Podporu voličů vnímáme jako náš závazek vůči všem občanům, kteří od nás právem očekávají moudrou a
zodpovědnou správu naší země. Při vědomí dosažení programové, personální a organizační shody a pro lepší budoucnost
České republiky uzavírají ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (koalice SPOLU) a Piráti a STAN (koalice Piráti a Starostové) tuto smlouvu, která zakládá koalici s cílem zachovat a prohlubovat základní
parametry fungující demokratické svobodné společnosti s důrazem na směřování České republiky jako pevné součásti euroatlantického civilizačního prostoru, kde vládne
vymahatelné právo i nepsaná pravidla. Koaliční strany se hlásí k zásadám českého ústavního pořádku, který je postaven na dělbě
moci, parlamentní demokracii založené na svobodné soutěži politických sil a úctě k právům člověka a občana a k ochraně menšin. Za důležitou podmínku fungování demokracie považují
dodržování nikoli pouze litery, ale i smyslu Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a zákonů. Za nezbytné považují jak zachování, tak nezávislost veřejnoprávních
médií. Prosazují úctu k lidskému životu, principy občanských svobod, svobodnou hospodářskou soutěž, zodpovědnou solidaritu s těmi, kteří si sami pomoci nemohou, a správu veřejných věcí co
nejblíže občanům.
Vláda vzniklá na základě této koaliční smlouvy bude připravena překonávat rozdíly ve společnosti a spojovat. Bude reprezentantem všech lidí a při své práci bude v pravidelném dialogu se
samosprávami, občanskou společností, zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.
Svoji vůli vytvořit vládní koalici stvrzují předsedové zúčastněných stran a další představitelé politických subjektů svými podpisy v závěru tohoto dokumentu.

Programová část
Česká republika má za sebou nejtěžší období polistopadové historie. Naše země se musí vypořádat nejen s následky světové pandemie, ale i s následky bezohledné nezodpovědnosti předchozí
vlády.
Předchozí vláda za sebou nechává zemi s největším zadlužením v její historii a s vysokým růstem cen, především energií a nemovitostí.
Zemi rozdělenou a zjizvenou zbytečnými sváry, rozdmýchávanými populistickou politikou posledních let. My, jako vláda vzešlá z voleb reprezentující většinu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, víme, že je potřeba tyto rány zacelit. Že je nezbytné naši zemi vrátit do dobré kondice. Ozdravit nejen veřejné finance a poškozenou ekonomiku, ale také důvěru lidí ve stát a
jeho instituce.
Každá z vládních stran si plně uvědomuje svou odpovědnost za úspěch vlády. Proto jsou strany připraveny ke spolupráci a dohodě a staví zájmy České republiky a jejích občanů na první místo.
Proto se jako vláda zavazujeme k následujícím krokům:

1.Stabilizace veřejných financí
Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co
nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu.
Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu, opatřeních proti střetu zájmů a korupci a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.

2.Orientace na EU a NATO
Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní
partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie.
Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro ČR a jsme připraveni se úspěšně zhostit předsednictví Rady EU ve 2. pololetí roku 2022.

3.Penzijní reforma
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Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Připravíme takovou reformu, která zohlední zásluhovost a také podpoří mezigenerační solidaritu v
rodinách. Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.

4.Vzdělávání
Budoucnost naší země závisí na vzdělání našich dětí i celoživotním učení nás všech. Vzdělávací systém musí využít potenciál kvalitních učitelů, musí vytvořit prostor pro rozvoj znalostí, dovedností
a kompetencí žáků a studentů, a to vše v moderním obsahu a prostředí. Vzdělávací systém musí umět pomoci těm nejslabším, stejně jako podpořit talenty.

5.Regionální soudržnost
Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče nebo
konektivitu. Vláda bude předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí.

6.Podpora svobodného trhu
Podpora malých a středních podniků a cílení investičních dotací a podpor na opravdové potřeby jsou cestou k zajištění prosperity naší země. Podpoříme kreativní a inovativní přístupy s potenciálem
růstu a zdravé konkurence. Podpora z veřejných financí nesmí jít na zvyšování zisků a vlivu velkých firem.

7.Životní prostředí
Změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou
ochránit životní prostředí, vodu, ovzduší, půdu, lesy a krajinu. A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země.

8.Rodina a bydlení
Pro rozvoj naší společnosti je důležitá stabilita rodin. Pomůžeme rodinám zvládnout výzvy, před kterými stojí. Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky, nabídneme širší možnosti, jak sladit
rodinný a profesní život, a zajistíme dostupnou zdravotní péči.
Zjednodušíme život všem, kteří poctivě pracují, a současně nabídneme cílenou pomoc těm, kteří si nedokáží pomoci sami. Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají. A bydlení je v
poslední
době jedním z nich.
Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení. V současné době je nejdůležitější zásadní zrychlení stavebního řízení při zachování ochrany ostatních zájmů a podpora samospráv.

9.Digitalizace
Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií.
Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem,
ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.
Digitální služby
Dokončíme realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména důsledně naplníme katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. 2. 2025. Důsledně budeme
vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat.
Co nejrychleji zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky).
Co nejrychleji zajistíme zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.
Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otevřených dat na všech úřadech veřejné správy. Strategické a další materiály, které si stát zadává či vytváří a nepodléhají utajení
(bezpečnost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány veřejné správy a v co nejširším rozsahu i veřejnosti.
Otevřeme data komerčnímu i neziskovému sektoru a přizveme je, aby se tak podílely na rychlejším rozvoji digitálních služeb veřejné správy a privátního sektoru.
Zajistíme uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy. Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál
podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli. Jeho provozem by byly pověřeny podnikatelské organizace.
Rozšíříme funkce Czech POINTu a ve stejném rozsahu zřídíme telefonickou informační a transakční linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní přátelské univerzální podatelny pro všechny,
kdo se státem nechtějí komunikovat přes internet – online.
Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem. Všechny online služby budou vytvářeny uživatelsky přívětivě a budou mít obdobné a intuitivní ovládání
(UX). Služby budou poskytovány v otevřených formátech. Tím podpoříme možnost komerčního a neziskového sektoru podílet se na zajištění digitálních služeb pro občany a podnikatele s možností
publikace takových služeb v rodině portálů veřejné správy při dodržení bezpečnostních a technologických standardů.
Prosadíme moderní jednotný standard pro elektronickou spisovou službu a „digitální“ archivnictví pro dlouhodobou životnost digitálních dokumentů.
Vytvoříme jednotné digitální tržiště (Digital Marketplace – eGov), kde budou moci orgány veřejné správy poptávat a nakupovat komoditní služby ICT pro zajištění digitálních služeb státu. (Např.
jako e-shop produktů a služeb, které mají v Rakousku.)
Zaměříme se na posílení kybernetické bezpečnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Vytvoříme efektivní platformu pro trvalou spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru na
ochraně společného kybernetického prostoru.
Posílíme význam a koordinaci informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí
a svobodu jednotlivce.
Zasadíme se o spolupráci s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal otevřený a bezpečný.
Poskytneme součinnost s EU při řešení algoritmicky řízených platforem a sociálních sítí.
Na úrovni regulátorů ČTÚ a RRTV posoudíme licenční politiku vzhledem k nové potřebě koncepce informační a kybernetické bezpečnosti tak, aby zajišťovala předvídatelné právní a tržní prostředí.
Kritická infrastruktura bude stát na bezpečných, otevřených a auditovatelných technologiích přístupných kontrole odbornou veřejností pro hledání bezpečnostních děr (např. s využitím „bug
bounty“). Samozřejmostí je zachování licenčních práv, práva na soukromí a pravidel volného trhu.
Pro zavádění moderních služeb ICT je nezbytné usnadnit sdílení odborníků, znalostí a zkušeností mezi orgány veřejné správy (vznik národního kompetenčního centra, popř. multiresortních
kompetenčních center). Vymezíme přesně a transparentně předmět činnosti kompetenčních center a státních podniků a organizací, které zajišťují ICT služby tak, aby byly zachovány principy
hospodářské soutěže.
Zrealizujeme koncept eGovernment Cloudu ve státní i komerční části a přijmeme flexibilnější pravidla pro nákup cloudových služeb v souladu se standardy EU. Zajistíme uložení osobních údajů
obyvatel v bezpečných datových centrech na území ČR nebo ve státech EU.
Konektivita a rozvoj sítí
Vytvoříme podmínky pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů. Oblasti s nedostatečnou tržní nabídkou
pokryjeme pomocí cílené podpory poskytovatelů, resp. zákazníků. Upravíme podmínky pro ukládání sítí elektronických komunikací v území tak, abychom umožnili vznik kabelových optických sítí i
ve vzdálených, venkovských oblastech.
Připravíme legislativní úpravu, která zavede povinnost pro všechny, kteří staví sítě dopravní a technické infrastruktury, aby součástí jejich stavby byly chráničky či kabelovody pro vysokorychlostní
optické sítě.
Zapracujeme na spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území.
Vytvoříme podmínky pro získání finančních zdrojů na pořízení dalších údajů a jejich aktualizaci a malým obcím pomůžeme s plněním této povinnosti. Zajistíme sdílení mezi veřejným a soukromým
sektorem. Vytvoříme podmínky pro zvýšení efektivity koordinace staveb na podkladu digitální technické mapy a v ní vedených údajů o stavbách a stavebních záměrech.
Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby
jejich životnosti (digitální dvojčata).
Podpoříme vzdělávací a výukové programy digitální a informační gramotnosti pro všechny generace podle jejich potřeb a úrovně znalostí a dovedností.
Zaměříme se na VENDOR LOCK-IN (proprietární uzamčení). Provedeme analýzu existujících případů, navrhneme cestu pro jejich ukončení a zabráníme vzniku VENDOR LOCK-IN do budoucna.
Software vytvářený na zakázku bude otevřený (zdrojový kód bude použitelný i dalšími subjekty při zachování práv a ochrany duševního vlastnictví)

10.Věda a výzkum
Naše země je plná vzdělaných, talentovaných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají dlouhodobě skvělé jméno ve světě. Věda a výzkum budou mít nezpochybnitelnou podporu, protože v
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nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější země.
Zajistíme funkční spolupráci státní správy s kvalitními akademickými pracovišti z ČR a zahraničí, což umožní lépe přenášet aktuální poznatky do tvorby zákonů.

11.Moderní státní správa
Státní správa musí být moderní, štíhlá a pružná. Připravíme ji na výzvy 21. století,přivedeme do ní nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby. Zasadíme se, aby úředníci více využívali
a zpřístupňovali data a jejich práce měla vždy ve svém středu občana.

12.Odpovědnost k voličům a politická kultura
Prosadíme zlepšení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů.
Nastavíme předvídatelnější jednání Poslanecké sněmovny. Zařídíme, aby občané na internetu viděli, jak vláda plní program. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí.

Doprava
Infrastruktura
Vrátíme Českou republiku na železniční mapu Evropy. Z výstavby sítě vysokorychlostních tratí uděláme vládní prioritu. Rozšíříme současnou neúplnou koncepci VRT o další větve. Uvolněnou
kapacitu koridorů využijeme pro nákladní železniční dopravu. Přímo s výstavbou sítě VRT budou budovány další relevantní sítě (velmi vysoké napětí, data...) i projekty lokálního významu, a to
napříč resorty pro maximální synergii využití kapacit.
Aktualizujeme dlouhodobý plán priorit ve výstavbě dopravní infrastruktury – silničních sítí, železnic, VRT a dalších rychlých tratí a dálnic. Zákonem ošetříme výstavbu VRT.
Prioritní dálniční stavby jsou Pražský okruh, D35 a dokončení D1.
Posílíme výkon a akceschopnost investorských organizací resortu dopravy (SŽ, ŘSD aj.). Jejich výsledky budeme poměřovat se srovnatelnými organizacemi v západní Evropě. Zefektivníme
fungování SFDI jako servisní organizace pro financování dopravních staveb.
Součástí dálnic budou i potřebné odstavné plochy pro kamiony, tak abychom zamezili živelnému odstavování kamionů v přilehlých obcích a lokalitách. Pro jejich výstavbu budou přednostně
využívány plochy typu brownfield.
Zvýšíme kapacitu vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nepotřebuje dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.
Na financování silnic II. a III. tříd dáme od roku 2023 minimálně 6 mld. Kč ročně.
Po odborném posouzení vlivu na bezpečnost provozu zvýšíme v úsecích, kde to bude možné, povolenou rychlost na dálnicích na 150 km/h.
Vyhodnotíme zkušenosti s PPP na D4 a zvážíme využití tohoto nástroje u dalších projektů dopravní infrastruktury.
Zastavíme práce na kanálu Dunaj–Odra–Labe a zrušíme jeho územní rezervy v dotčených obcích.
Vytvoříme podmínky pro přesun části nákladní dopravy ze silnic na koleje. Omezíme devastování silnic zejména nižších tříd kamiony a uvolníme dálnice pro osobní dopravu. Připravíme program
pro obnovu výstavby a elektrizaci železničních vleček včetně napojení velkých průmyslových zón. Po vzoru sousedních států zajistíme finanční podporu obnovy vozového parku na železnici.
Moderní a pohodlné soupravy jsou jednou z významných motivací pro přesedlání z aut na koleje a pro další rozvoj železniční dopravy.
Podpoříme budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských aglomeracích a zřizování přestupních uzlů s P+R a B+R parkovišti.
Administrativně zjednodušíme a urychlíme elektrifikaci českých železnic včetně sjednocení napájecí soustavy.
Údržba a modernizace na silnici a železnici bude plánována a koordinována tak, aby vždy existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu. Nástroj pro lepší
koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s využitím digitální technické mapy.
Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí budeme realizovat v logických úsecích na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná
nádraží opravíme, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo je nabídneme krajům, městům a obcím. V případě nevyužití je následně nabídneme k prodeji dalším zájemcům.
Urychlíme stavbu železničního napojení Letiště Václava Havla.
Závazková doprava
Zaměříme se na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě.
Nabídku jednotné jízdenky (OneTicket) rozšíříme tak, aby zahrnovala všechny druhy veřejné dopravy.
Železnici otevřeme konkurenci v co největším možném rozsahu. Objednávané dopravní služby budeme férově soutěžit podle předem zveřejněného harmonogramu.
Legislativa a administrativa
Zefektivníme a rozšíříme dynamické vážení kamionů, prověříme rozšíření mýtného tak, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.
Dokončíme digitalizaci dopravně-správních agend.
Dokončíme proces odstranění nelegálních billboardů u dálnic.
Otevřeme data o jízdních řádech. Jízdní řády zpřístupní Ministerstvo dopravy způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném
formátu, a to bezprostředně poté, co je obdrží.
Tržní prostředí
Při zadávání a následném zpracování projektů dopravních staveb budeme uplatňovat nejen hledisko nejnižší ceny a nákladů životního cyklu, ale také požadavky na kvalitu, architektonickou a
urbanistickou hodnotu. Zajistíme transparentní, férová a otevřená výběrová řízení pro zvýšení počtu dodavatelů resortu.
Bezpečnost
Zasadíme se o systematickou realizaci opatření Národní strategie bezpečnosti silničního provozu s cílem dosažení bezpečnosti silničního provozu pro naše občany na úrovni vyspělých zemí
Evropy. Do praxe převedeme bezpečnostní opatření BESIP.
Více se zaměříme na prevenci bezpečnosti na železnici a posílíme její kontrolu a inspekci. Nastavíme jasný harmonogram a nástroje financování pro zavádění ETCS a dalších bezpečnostního
opatření na železnici.
Zapojíme Českou republiku do evropského vesmírného programu. Praha jako sídlo
Agentury Evropské unie pro kosmický program přináší příležitosti pro české firmy

Finance
Zdravé veřejné finance
Zodpovědné hospodaření a ekonomický růst podpoříme předvídatelnou mírou investic.
V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií.
Kapitálové výdaje budou tvořit alespoň 10 % z celkového státního rozpočtu.
Zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč.
Částečné úvazky podpoříme snížením odvodů sociálního pojištění. Podmínky daňových slev a odpočtů nastavíme motivačně s rozumnými mezními daňovými sazbami.
Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích (např. reformou srážek ze mzdy).
Úsporná opatření vlády budou sociálně citlivá, zejména s ohledem na priority v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče a s cílem udržet stávající valorizační mechanismus důchodů.
Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.
Podpoříme a zlepšíme systém víceletého financování v prioritních oblastech.
Zpřísníme rozpočtová pravidla. Budeme usilovat o to, aby se fiskální ústava stala ústavním zákonem.
Upravíme výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci.
Vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body, za předpokladu konsolidovaných veřejných financí.
Zavedeme daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.
Zavedeme možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).
Zakročíme proti daňovým únikům.
Budeme řešit problém odlivu dividend do zahraničí. Zvýhodníme reinvestice zpět do české ekonomiky. Snížíme počet odpisových skupin a u vybraných zkrátíme dobu odpisování.
Zajistíme lepší opatření proti transfer pricingu a nelegálním praktikám optimalizace a daňovým únikům.
Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz.
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Na půdě Evropské unie se zasadíme o transparentní výkaznictví nadnárodních firem podle země původu tržeb a omezení prostoru pro nelegální daňovou optimalizaci na úkor českých občanů.
Podpoříme minimální daň z příjmů právnických osob na půdě EU a OECD, která zajistí, aby se zisky mezinárodních korporací danily tam, kde vznikají.
Tvrdě zakročíme proti nelegálnímu hazardu.
Zlepšíme využívání evropských fondů (Fond obnovy, Modernizační fond, Fond pro spravedlivou transformaci), které mohou významně přispět k hospodářskému růstu.
Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu, prověříme možnost snížení DPH u všech ekologických výrobků.
Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost.
Prověříme možnost zrušení nesystémových daňových výjimek.
Rozšíříme možností obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.
Obce, kraje i stát získají díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. Pamatovat budeme i na přilehlé obce.
Snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení.
Zavedeme jednotné inkasní místo skrze rozvoj portálu MOJE daně.
Místo zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům.
Finance – transparentnost
Budeme klást důraz na systém zpětné kontroly a hodnocení efektivity vynaložených výdajů.
Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací.
Prosadíme pravidla transparentního doložení skutečných majitelů společností, které čerpají dotace, investiční pobídky a získávají veřejné zakázky.

Kultura
Financování kultury
Rozpočet Ministerstva kultury (bez náhrad církvím) bude směřovat k 1 % státního rozpočtu.
Připravíme zákon o veřejných kulturních institucích.
Zlepšíme podporu kultury v regionech, nastavíme jasný a transparentní systém podpory krajských, obecních a neziskových institucí, včetně podpory regionální kulturní infrastruktury.
Budeme prosazovat trvalé vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu jako krok k funkčnímu vícezdrojovému financování kultury.
Od živé kultury po kulturní dědictví
Budeme všestranně podporovat živou kulturu, podnikání v kultuře a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj.
Podpoříme rozvoj muzeí a galerií, které pečují o hmotné kulturní dědictví.
Zvláštní pozornost budeme věnovat institucím připomínajícím dějiny a oběti totalitních režimů 20. století.
Podpoříme kulturní a kreativní průmysly, včetně systematické a trvale udržitelné podpory filmového průmyslu prostřednictvím filmových pobídek.
Prosadíme transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize
včetně strategické podpory herního průmyslu.
Podpoříme rozvoj knihoven i jejich roli lokálních kulturních a komunitních center jako klíčovou veřejnou službu.
V návaznosti na upravený stavební zákon je na místě revize památkového zákona, která bude odrážet udržitelnost památkové péče i oprávněné zájmy vlastníků.
Kultura a vzdělávání
Propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury s revizí rámcových vzdělávacích programů.
Budeme hledat cesty ke zvýšení čtenářské gramotnosti, která má zásadní vliv na orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Ve vzdělané a kulturní zemi musejí být knihy a učební pomůcky
bezpodmínečně považovány za nezbytné zboží.
Autorská práva pro 21. století
Vzhledem k prudkému rozvoji technologií a platforem, které jsou schopny přenášet a nabízet obsah, upravíme legislativní prostředí tak, aby odpovídalo realitě 21. století.
Citlivě implementujeme směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu s důrazem na práva uživatelů a ohledem na práva výrobců, producentů a vydavatelů.
Svobodná a transparentní média veřejné služby
Zaměříme se na udržitelnost financování veřejnoprávních médií, což je nejzákladnější podmínka nezávislosti.
Do systému volby Rady ČT, ČRo a ČTK zapojíme Senát. Nezávislost veřejnoprávních médií dnes nemůžeme podcenit.
Hospodaření veřejnoprávních médií podrobíme kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem.

Místní rozvoj
Konkrétní návrhy řešení
Naší vizí je moderní, konkurenceschopný venkov, který překonal období intenzivního zemědělství a rozvíjí se v něm místní řemesla a rodinné farmy. Bez zbytečné byrokracie. Je třeba zastavit
odchod lidí z venkova, a tedy zajistit takovou infrastrukturu a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a pracovat. Podpoříme především snadnější dojíždění do práce a školy, zajištění dostupné
zdravotní péče a ve spolupráci s operátory zlepšíme pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
Upravíme nový stavební zákon a jeho účinnost tak, aby bylo zajištěno rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka. Zabráníme kolapsu
stavebního řízení v ČR jako jedné z podmínek rychlé výstavby bydlení. Odmítáme destrukci spojeného modelu veřejné správy. Se samosprávami a kraji (SMO ČR, SMS ČR a AK ČR) zákon
změníme. Veřejnost bude zapojena, aniž by to řízení zdržovalo. Stavební řízení musí být předvídatelné, přizpůsobené různým typům staveb a vyvažující veřejné a soukromé zájmy. Stavebník bude
jednat jen s jedním úřadem a ten si sám zajistí další podklady.
Zjednodušíme podmínky a zkrátíme lhůty u jednoduchých staveb. Zachováme stavební úřady na místní úrovni, aby rozhodovaly se znalostí prostředí. Počítáme se specializovaným stavebním
úřadem pro strategické a rozsáhlejší liniové stavby.
Místo centralizace posílíme metodickou podporu stavebních úřadů tak, aby byl dostupný jednoznačný výklad stavebního zákona a územně plánovací dokumentace.
Zachováme pro velká města možnost tvorby vlastních stavebních předpisů a vrátíme možnost zjednodušené změny územního plánu tak, jak byla definována v předchozí verzi stavebního zákona.
Posílíme pravomoci samospráv v oblasti územního plánování.
Společně s digitalizací nově definujeme katalog jednotlivých funkčních ploch v rámci územního plánování tak, aby odpovídal potřebám různé velikosti měst a obcí.
Na základě důkladné práce s daty vytvoříme doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí (např. pro vzdělání, lékařskou a sociální péči, veřejnou dopravu a další mobilitu, vysokorychlostní
internet, sport a volný čas, dostupné bydlení, bezpečnost, podporu podnikání, maloobchod, oběhové hospodářství, vodohospodářství).
Díky tomu zacílíme pomoc podle skutečných potřeb. Na doporučenou úroveň napojíme potřebné financování – vytvoříme komplexní program Náš venkov, ze kterého budeme financovat
doporučenou úroveň vybavenosti pro různé typy obcí.
Při plánování strategických investic státu vždy zohledníme úroveň rozvoje a potřeby regionů se zaměřením na strukturálně postižené regiony. Zajistíme účinnou koordinaci regionální politiky napříč
všemi resorty a posílíme spolupráci vlády s kraji a obcemi.
U vybraných centrálních úřadů provedeme analýzu jejich přesunu do regionů.
Zlepšíme fungování malých obcí (posílení meziobecní spolupráce, metoda LEADER/ CLLD, Místní agendy 21). Nebudeme obce slučovat, ale propojovat na základě dobrovolnosti.
Zachováme stávající financování obcí a změníme RUD krajů na základě shody AK ČR a navýšení celkové alokace. Do finančního zajištění místních projektů více zapojíme Národní rozvojovou
banku (dříve ČMZRB). Zachováme účelné dotační programy, zvláště pro nejmenší obce.
U veřejných zakázek rozšíříme metodickou podporu, aby bylo jednodušší zohlednit kvalitu, celkový společenský přínos a další nefinanční kritéria. Upravíme zákon tak, aby bonifikoval krátké
dodavatelské řetězce, principy udržitelného rozvoje a regionální dodavatele. Vytvoříme e-shop, kde úřadům nabídneme centrálně vysoutěžené produkty při minimální administrativě.
Budeme rozvíjet přeshraniční spolupráci. V oblastech s horší dostupností zdravotní péče umožníme obyvatelům příhraničí využívat nemocnice na obou stranách hranice. Umožníme zdravotnickým
záchranným službám zasahovat za hranicí na principu vzájemnosti. Vytvoříme podmínky pro dopravní spoje a krizové řízení (např. při po-vodních). V rámci přeshraničních evropských programů
zjednodušíme kontroly a jejich vykazování.
Posílíme metropolitní spolupráci a spolupráci na úrovni aglomerací včetně legislativního ukotvení a vytvoříme možnosti finanční podpory i z centrální úrovně.

Bydlení
Podporujeme rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní), aby lidé našli to nejvhodnější bydlení pro svou životní fázi a konkrétní situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží mladé rodiny a
senioři, kterým zajistíme důstojnější podmínky.
Přijmeme zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci obyvatel. Zákon bude formulovat způsob a pravidla
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financování.
Zajistíme, aby si senioři a osoby se zdravotním postižením mohli volit mezi bydlením v běžné domácnosti a komunitním bydlením s dostupnými službami.
Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB a garancí státu za úvěry. Čtvrtý rok volebního období touto formou vybudujeme 10 tisíc nájemních
bytů ročně navíc.
Snížíme DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů.
Sestavíme cenovou mapu pro výpočet obvyklého nájemného na úrovni ORP.
Přesuneme více peněz na bydlení do Státního fondu podpory investic, a to i na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a brownfieldů pro účely bydlení, včetně rekonstrukcí
zanedbaného bytového fondu. Podpoříme nákup a případně zbourání zchátralých budov v intravilánech měst a obcí, pokud místo nich vzniknou nové domy pro bydlení.
Nabídneme výhodné formy financování na podporu výstavby, a to s důrazem na potřeby seniorů, mladých rodin nebo sociálně či zdravotně handicapovaných osob.
Nabídka kvalitních projektů typových bytových domů pro obce a města – stát je zadá formou architektonických soutěží.
Podporujeme využití lokálních, moderních a šetrných technologií a recyklovaných materiálů.
Spolu s rozvojem bytové výstavby budeme dbát na občanskou vybavenost: stavme funkční, přátelská města, ne mrtvé rezidenční zóny.
Zkrátíme odpisovou dobu na 20 let, abychom investory motivovali k výstavbě nájemního bydlení.
Snížíme odpisovou lhůtu ostatních budov kromě bytových u investic s minimální spotřebou (fotovoltaické panely na střeše, využívání dešťové vody, tepelné čerpadlo pro vytápění).
U výstavby nových domů nastavíme transparentní a předvídatelná pravidla mezi samosprávami a investory. Podpoříme využívání plánovacích smluv. Odmítáme NIMBY efekt, podpoříme
představení investorských záměrů včetně komunikace s občany.
Zajistíme zvýhodněné hypotéky na první bydlení (snížení povinné spoluúčasti, přímá pomoc státu se spoluúčastí, bonus za každé narozené dítě). Zavedeme nové standardy pro dostupné
startovací a sociální bydlení.
Oživíme aktivity v mezinárodních dohodách, které usilují o udržitelnost života a bydlení ve městech, jako je Nová agenda pro města (OSN) nebo Městská agenda EU.
Uvolníme pozemky v držení státu a převedeme je obcím za účelem bytové výstavby a související infrastruktury. Posílíme roli samospráv v územním plánování a podpoře bydlení.

Obrana
Základem obrany ČR je členství v NATO. Musíme si plnit své závazky. ČR bude dávat 2 % HDP na obranu už v rozpočtu na rok 2025. Prosadíme legislativní zakotvení této hranice.
Zavedeme víceletý rozpočtový rámec, který obranný rozpočet stabilizuje a zefektivní.
Budeme se zasazovat o to, aby si NATO nadále zachovalo vedle vojenské akceschopnosti i politickou soudržnost a schopnost geopoliticky sjednocovat Západ proti vnějším hrozbám (zejména
Rusku).
Při zajišťování kolektivní bezpečnosti musí EU postupovat v souladu s NATO a USA.
Budeme dále posilovat transatlantickou vazbu.
Podpoříme zapojení českého obranného průmyslu do projektů financovaných z Evropského obranného fondu a Inovačního fondu NATO.
Budeme usilovat o to, aby Aliance posilovala obranyschopnost svého východního křídla, kde adekvátně zvýšíme zapojení Armády ČR.
Posílíme financování projektů vědy a výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti.
Budeme naplňovat Koncepci výstavby AČR 2030 a realizujeme klíčové vyzbrojovací modernizační projekty.
Zaměříme se na budování odolnosti vůči hybridním hrozbám.
Budeme dále zvyšovat atraktivitu Aktivních záloh. Zasadíme se o systematickou přípravu občanů na krizové situace.
Podpoříme rozvoj domácích výrobních kapacit a know-how pro dodávky výstroje, výzbroje a služeb pro ozbrojené síly a bezpečnostní sbory ČR. Budeme vyžadovat aktivní zapojení českého
průmyslu do akvizic ze zahraničí a upravíme legislativu tak, aby se zvýšila podpora exportu produktů a služeb českého bezpečnostního a obranného průmyslu, včetně pomoci se zárukami,
financováním a prodeji formou vláda–vláda.
Změníme legislativu v oblasti ochrany kritické infrastruktury, přípravy na krize a krizového řízení tak, aby mohl být do přípravy na krize ve větší míře zapojen domácí bezpečnostní a obranný
průmysl.
Nedemokratickým státům neumožníme přístup ke klíčové infrastruktuře ČR.

Práce a sociální věci
Rodinná politika a zaměstnanost
Rodina a její stabilita je důležitou hodnotou a pro vládu významnou prioritou. Oceníme a podpoříme rodiny ve všech přirozených funkcích v průběhu celého života. Proto rodinám pomůžeme
zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí: Podpoříme flexibilnější pracovní podmínky a nabídneme širší možnosti, jak sladit rodinný a profesní život, aby si lidé mohli dovolit
věnovat více času dětem a péči o blízké.
Prostřednictvím daňových nástrojů a zjednodušeným systémem sociálních dávek nedovolíme, aby práce a náklady spojené s výchovou dětí v rodině a péčí o blízké znamenaly propad životní
úrovně.
Představíme širokou paletu možností zkrácených pracovních úvazků (včetně výhodného zdanění) a celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Veřejná
správa a organizace půjdou příkladem v nabídce slaďování práce a péče pro své zaměstnance.
Podpoříme kratší pracovní úvazky úlevou na pojistných odvodech.
Namísto navyšování povinností a kontrol zaměstnavatelů zavedeme jednotný portál veřejné správy pro online podporu zaměstnavatelů.
Rozšíříme nabídku služeb péče o děti: Zachováme dětské skupiny a podpoříme další služby péče o nejmenší děti (včetně podpory fyzických pečujících osob) s cílem zvýšit dostupnost i kvalitu.
Nastavíme finanční podporu podle věku dítěte a náročnosti péče, ne podle její formy. Zajistíme dostatek kapacit pro školní kroužky a jiné aktivity po vyučování.
Umožníme flexibilnější distribuci péče v rodině. Rodičovský příspěvek budou moci dostávat i prarodiče.
Cíleně se zaměříme rovněž na specifické potřeby rodin samoživitelů, rodin s více dětmi a rodin s handicapovaným členem.
Úcta k lidskému životu je pro nás zásadní v každé jeho fázi. Podpoříme rozvoj paliativní péče, včetně terénní paliativní péče, dětské hospicové péče a profesionálního provázení pozůstalých rodin.
Podpoříme a zpřehledníme síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi včetně služeb a aktivit zaměřených na primární prevenci.
Sjednotíme systém péče o ohrožené rodiny a děti ze tří resortů pod jeden – Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se zefektivnilo nakládání se zdroji. Název MPSV doplníme o tématiku rodiny.
Zajistíme efektivnější pomoc ohroženým dětem podle potřeb dětí a rodin, snížíme administrativní zátěž orgánů péče o děti, upřednostníme vyrůstání dětí v rodinách místo v ústavech, zejména u
nejmladších dětí. Podpoříme kraje, aby transformovaly služby pro ohrožené děti, posílily kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a zlepšily systém výběru a přípravy pěstounů a
zprostředkování náhradní rodinné péče.
Podpoříme dlouhodobé i přechodné pěstouny. Podpoříme a zkvalitníme systém náhradní rodinné péče včetně oddělení příbuzenské péče od péče pěstounské, aby byly zohledněny specifické
potřeby pečujících příbuzných, což bývají v naprosté většině případů prarodiče, tedy senioři. Zavedeme celostátní registr pěstounů a posílíme mezikrajovou spolupráci.
Budeme prosazovat opatření zamezující zneužití dětí v právních sporech mezi rodiči.
Vyjasníme kompetence sociálních pracovníků v opatrovnických procesech.
Zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
Zavedeme automatickou valorizaci minimální mzdy.
Rozšíříme dostupnost poradenství v řešení exekucí a dluhových pastí.
Sociální služby a sociální dávky
S cílem zlepšení dostupnosti, zvýšení efektivity a kvality zavedeme víceleté financování sociálních služeb (s výhledem na 3 roky). Financování sociálních služeb bude zohledňovat regionální
potřeby.
Konkrétními opatřeními podpoříme rozvoj a rozšíření domácí sociální a domácí zdravotní péče, terénních služeb a služeb pro rodiny a domácnosti. Podpoříme rodinné pečující (dostupnost
potřebných pomůcek a podpůrných technologií, psychosociální podporu hrazenou státem, informovanost a vzdělávání), včetně přímé finanční podpory. Cílem je rozvoj sítě odlehčovacích služeb a
služeb pro osoby se speciálními potřebami (jiné druhy demencí, poruchy autistického spektra, závislostní chování) a podpora transformace pobytových zařízení na zařízení menšího, komunitního
typu.
Připravíme novelu zákona o sociálních službách. S důrazem na kvalitu sociálních služeb zajistíme valorizaci finančních zdrojů pro sociální služby a příspěvku na péči. Zajistíme spravedlivé
odměňování pracovníků v sociálních službách a v sociální oblasti.
Podpoříme transparentnost a online komunikaci mezi klienty sociálních služeb, příjemci sociálních dávek a poskytovateli sociálních služeb, pracovníky resortních úřadů. Zajistíme propojenost
resortních úřadů, online podávání žádostí a uveřejnění informací o systému pomoci a dostupnosti služeb, podpory a dávek.
Zrevidujeme proces přidělování pomůcek ze zdravotního pojištění a přes Úřad práce, aby kompenzační pomůcky a moderní technologie byly dostupné.
Budeme aktivně začleňovat osoby se zdravotním postižením do společnosti a na pracovní trh, zrevidujeme současný systém podpory jejich zaměstnávání. Prosadíme přijetí zákona o sociálním
podnikání, který rozšíří možnosti zaměstnávání osob s postižením od chráněných dílen k integraci s využitím sociálních podniků. Ty pak připraví zaměstnance se znevýhodněním k přechodu na
otevřený trh práce.
Zjednodušíme a zrychlíme proces přiznávání finanční pomoci pro osoby se zdravotním postižením, zejména příspěvku na péči a invalidních důchodů. Provedeme změny v posuzování ze strany
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Lékařské posudkové služby a v sociálním šetření, které zajišťují sociální pracovníci.
Podpoříme zapojení soukromých zdrojů do financování sociálních služeb při zachování sociálních pojistek.
Odstraníme „body zlomu“ z dávkových a daňových systémů, aby nároky na daňové slevy a sociální dávky byly v maximální možné míře plynulé, lidé byli více motivováni k aktivitě a nezůstávali v
pastech chudoby. Zároveň s tím zrychlíme digitalizaci a zjednodušíme administrativu včetně zajištění online formy a důsledné kontroly.
Zajistíme, aby se nesnížila životní úroveň ohrožených skupin, ale aby zároveň nedocházelo ke zneužívání systému.
Zvážíme zavedení systému valorizací tam, kde je potřeba zajistit větší předvídatelnost, např. u rodičovského příspěvku nebo životního minima.
Nezbytná opatření, reformy a změny budeme provádět sociálně citlivým způsobem s ohledem na nejvíce zranitelné členy společnosti.
Důchodový systém
Realizujeme skutečnou důchodovou reformu, která nastaví stabilní systém férových důchodů. Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní garantovaná složka,
jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu
vychovaných dětí. Třetí dobrovolná složka: Analýza současné efektivity podpory třetího pilíře. Zřízení státního či veřejnoprávního fondu inspirovaného Švédskem pro dobrovolné spoření nad rámec
povinného sociálního pojištění. Dále dobrovolné soukromé penzijní spoření například ve formě účtu dlouhodobých investic.
Dále vylepšíme informace o předpokládané výši důchodů v důchodové kalkulačce, včetně možnosti doplňovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovaných letech včas.
Podpoříme seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohledníme celkové odpracované roky ve výši důchodu.
Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod.
Standardní doba studia se vrátí do náhradní doby.
Umožníme dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů. Zavedení fiktivního vyměřovacího základu a prodloužení vyloučené doby pro
péči.
Bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně.
Navrhneme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.
Zvýšíme nedůstojné vdovské a vdovecké důchody.
Zavedeme možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.

Podnikání a energetika
Podpora podnikání
Umožníme vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.
Exportérům budeme otevírat dveře do třetích zemí, abychom více diverzifikovali český vývoz. Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků. Zautomatizujeme zakládání
účetních výkazů do sbírky listin.
Dotvoříme strukturu inovačních center a testbedů (referenčních center) nových technologií.
Zavedeme administrativně jednoduchý systém zaměstnávání pracovníků ze zemí mimo EU.
Zatraktivníme vydávání zaměstnaneckých akcií.
Budeme pracovat na zvyšování konkurence na telekomunikačním trhu.
Zmodernizujeme programy pro rozvoj dlouhodobé kvalifikace tak, aby reagovaly na změny v ekonomice.
Energetika
Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky
vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti.
Green Deal je pro nás příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a
zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví
dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi.
Aktualizujeme státní energetickou koncepci tak, aby odpovídala závazkům a podmínkám ČR na evropském energetickém trhu.
Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování
teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro
dekarbonizaci teplárenství připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery. Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby
byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038.
Vzroste význam zemního plynu jako přechodného zdroje k vyrovnávání výkyvů. Nárůst jeho podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit. Vláda se bude snažit získat podíl na terminálu LNG v
sousední zemi, abychom měli přístup k více zdrojům.
Podporujeme výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy.
V taxonomii udržitelných financí EU bude vláda prosazovat, aby jádro získalo statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje.
Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce.
Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR.
Podpoříme využití potenciálu obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu.
Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Nová fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku
2025. Připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou
moci sdílet nebo prodávat. Podpoříme obce a společenství v jejich budování bez administrativních omezení.
Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.
Podpoříme rozvoj chytrých sítí, přiměřeného řízení spotřeby, rozvoj technologií na ukládání energie či přeměnu přebytečné energie na využitelný vodík, což umožní transformaci české energetiky.
Legislativně umožníme využití nejnovějších trendů a inovací (akumulace, flexibilita, vodík, syntetická paliva, geotermál).
Česká republika přestane zaostávat v šetření energií. Ve veřejných zakázkách zohledníme celý životní cyklus a podpoříme efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách.
Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVT).
Transparentně a spravedlivě využijeme zdroje z EU k transformaci energetiky a ke zvýšení kvality života v postižených regionech. Zvláštní pozornost si zaslouží strukturálně postižené kraje –
Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.
Vláda bude jednat o navýšení prostředků v Modernizačním fondu pro ČR a jejich skutečném využití pro transformaci a modernizaci země.
Prostředky Modernizačního fondu a z výnosů emisních povolenek musí být využity efektivně k modernizaci energetiky a teplárenství i úsporných opatření, ze kterých budou těžit občané i malí a
střední podnikatelé.
Podpoříme zavedení uhlíkového cla jako nástroje na evropské úrovni, který ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU. Při jeho dojednávání v rámci EU budeme důsledně usilovat o to, aby
jeho výsledná podoba neohrožovala konkurenceschopnost ČR.

Školství, vysoké školy, věda a sport
Více peněz do školství. Budeme směřovat výdaje do školství k průměru zemí OECD, tedy alespoň k 5,2 % HDP. Garantujeme, že udržíme platy pedagogických pracovníků minimálně na úrovni
130 % průměrné mzdy. Zajistíme investice do výstavby a rekonstrukce vzdělávací infrastruktury, i s maximálním využitím evropských fondů. Zajistíme spravedlivé a srovnatelné podmínky pro
soukromé i církevní školy.
Regionální školství. Navýšíme počet podpůrných pracovníků v mateřských školách.
Zavedeme normativ na chůvy a asistenty pedagoga. Podpoříme dětské skupiny jako alternativy předškolního vzdělávání. Zlepšíme kvalitu výuky na druhém stupni základních škol. Budeme
všestranně podporovat gymnázia a všeobecné vzdělávání. Podpoříme odborné vzdělávání na středních školách a středních odborných učilištích.
Nastavíme a budeme rozvíjet celostátně ukotvené modely spolupráce škol s firemní sférou. Vytvoříme podmínky pro rozvoj a legislativní ukotvení duálního vzdělávání jako další formy odborného
vzdělávání. Současně bude vytvářena podpora pro firmy, které chtějí do duálního systému vstoupit. Podpoříme rozvoj základních uměleckých škol a konzervatoří coby rodinného stříbra českého
školství.
Proměna cílů a obsahu vzdělávání. Provedeme revizi rámcových vzdělávacích programů. Zaměříme se na snížení celkového objemu učiva a podpoříme kvalitu (porozumění) před kvantitou
(memorováním). Stanovíme jádrové učivo a budeme klást důraz na kreativitu a týmovou spolupráci. Jednotlivé školy se rozhodnou, zda vzorové školní vzdělávací programy využijí, nebo si
vypracují vlastní. Budeme se soustředit na rozvoj gramotností (občanské vzdělávání a etická výchova, finanční a mediální gramotnost, kritické myšlení) a klíčových kompetencí. Posílíme výuku
dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus. Budeme klást důraz na neformální vzdělávání a na celoživotní učení, které bude garantováno na základě
partnerské spolupráce státu, zaměstnavatelů a odborů. Připravíme změnu legislativního rámce, která nastaví role a odpovědnost partnerů v systému celoživotního učení, jenž musí mimo jiné
reflektovat reálné potřeby zaměstnavatelů na trhu práce. Důležitá je i aktualizace Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifi kací, kde musí být zásadně posílena meziresortní
spolupráce.
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Klíčové zkoušky. Zaměříme se na ověřování získaných kompetencí a gramotností v uzlových bodech vzdělávání (5. třída, 9. třída, konec středního vzdělávání). V kontextu tohoto ověřování a
analýzy současného stavu připravíme změny v maturitních a závěrečných zkouškách, stejně jako v přijímacím řízení na střední školy.
Podpora pedagogům. Zajistíme kvalitní platové ohodnocení učitelů s důrazem na posílení nadtarifních složek platu a motivaci v průběhu kariéry. Připravíme a zavedeme systém profesního růstu
pedagogů, který bude postaven na jejich kompetenčním profilu a bude propojen se systémem odměňování. Zlepšíme podmínky pro výkon učitelského povolání, zejména rozšířením odborné
podpory učitelů ve školách (další vzdělávání a metodická podpora, snížení administrativy, zavedení podpůrných odborných profesí ve školách, podpora začínajících učitelů).
Posílíme motivaci pro výběr učitelského povolání a podpoříme reformu a kvalitu profesní přípravy učitelů s důrazem na praktické dovednosti. Posílíme finanční ohodnocení práce ředitele.
Klíčovým předpokladem snížení administrativy ředitele školy je razantní snížení byrokracie. V oblasti DVPP vytvoříme nabídku kvalitních a vzájemně propojitelných vzdělávacích programů (i ve
formě online) a připravíme nástroje pro hodnocení jejich kvality.
Snižování nerovností. Legislativně ukotvíme a více zpřístupníme podpůrné pozice (především školní speciální pedagog a školní psycholog, ale i kariérový poradce, sociální pedagog) na školách.
Podpoříme učitele v individualizaci výuky, práci s různorodými kolektivy žáků, rozvíjení potenciálu žáků se sociálním a jiným znevýhodněním a zároveň žáků mimořádně nadaných. Zaměříme se na
regionální rozdíly v kvalitě vzdělávání. Podpoříme intervenční a rozvojové programy na pomoc regionům s podprůměrnými výsledky vzdělávání. Budeme podporovat práci s rodinami dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí a dětí s odlišným mateřským jazykem. Systém společného vzdělávání nebudeme rušit. Podrobíme jej pečlivé revizi, aby opravdu odrážel potřeby žáka i
možnosti škol. Provedeme reformu systému ochrany dětí zaměřenou zejména na podporu rodičovské péče.
Digitalizace a digitální vzdělávání
Budeme dále rozvíjet katalog digitálních vzdělávacích zdrojů a posilovat dostupnost vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných financí. Pro školy a žáky rozšíříme nabídku kvalitních digitálních
výukových nástrojů a materiálů. Zajistíme finanční prostředky pro pořízení a obnovu ICT vybavení do škol a na rozvoj programů zaměřených na posilování digitálních dovedností učitelů i žáků.
Digitalizace je naší cestou ke snížení administrativy ve školách.
Vysoké školy, věda, výzkum a inovace
Změníme systém financování vysokých škol, aby se jim vyplácela nejen věda, ale i kvalitní profesně orientovaná výuka.
Ve spolupráci s vysokými školami rozšíříme nabídku profesních bakalářských programů.
Na základě předem stanovených kritérií podpoříme vybrané instituce v jejich snaze o excelenci. Budou z nich špičkové výzkumné univerzity a vědecká pracoviště se zabezpečeným dlouhodobým
institucionálním financováním jejich rozvoje.
Zvýšíme finanční alokace na grantovou podporu základního výzkumu.
Dokončíme zavádění Metodiky hodnocení M17+ a budeme ji dále rozvíjet. Budeme dále motivovat mobilitu výzkumných pracovníků, internacionalizace bude i hodnoticím kritériem dotačních
programů.
Podpoříme, aby si studenti mohli vybrat obor až na základě absolvovaných profilových předmětů během studia, respektive přidat si další obor při absolvování profilových předmětů.
Daňově podpoříme reinvestice do výzkumu. Nastavíme programy pro podporu inovací v malých a středních podnicích a start-upech tak, aby byly skutečně efektivní.
Budeme vycházet z provedeného mapování potřeb i absorpční kapacity inovativního průmyslu a start-upů.
Posílíme Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Pod její koordinací sjednotíme procesní pravidla národních dotačních programů tak, aby hodnocení přihlášek vždy odpovídalo standardům
vyspělých evropských zemí.
Sport
Přeměníme Národní sportovní agenturu ve funkční organizaci, která bude transparentně rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb dětí a mládeže.
Aktualizujeme investiční plán Národní sportovní agentury tak, aby zohledňoval možnosti regionů a měst a jasně určoval, jak se budou podílet na sportovních aktivitách a investicích.
Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojové financování.
Zabezpečíme trvání dotačních programů, aby sportovní organizace měly jistotu financování své činnosti a rozvoje. Neinvestiční programy nastavíme tak, aby se daly čerpat jednodušeji a už od
začátku roku.
Při budování sportovišť jsou prioritou školní a multifunkční sportoviště, odpovídající parametrům konkrétních sportů.
Budeme podporovat vznik ucelených a optimalizovaných areálů, kde se budou připravovat sportovci v příbuzných oborech. Podpoříme vznik sportovních center.
Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která splňuje parametry mezinárodních požadavků.
Budeme podporovat dostupná sportoviště pro děti, rodiny, seniory a handicapované sportovce, která budou zohledněna v prioritách Národní sportovní agentury.
Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a obdobné aktivity občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.

Spravedlnost
Zavedeme korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí.
Zrušíme vše, co je v českém právu zbytečné nebo to přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony. Nutná pravidla zjednodušíme. Využijeme proto systém veřejnoprávních evidencí ve
spolupráci se soukromým sektorem, legislativními a právními experty. Každou novou regulaci důkladně zvážíme. Každý zákon nebo vyhláška budou po pěti letech automaticky přehodnoceny z
hlediska praxe a případně změněny nebo zrušeny.
Dokončíme kvalitní digitální sbírky právních předpisů.
Zefektivníme opatření proti nečinnosti. Stát a veřejná správa budou plnit zákonné lhůty. Tam, kde je to možné a nemá to vážná rizika, zvážíme „fikci souhlasu“, která znamená, že s uplynutím
zákonné lhůty se žádost automaticky schválí.
Budeme uplatňovat konzervativní přístup k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. V diskuzi se Senátem a opozicí budeme hledat řešení dosud diskutovaných témat, například posílení
role Senátu, dobrovolný klouzavý mandát, úprava vysílání vojsk, ústavní ochrana vody a rozšíření pravomoci NKÚ.
Provedeme analýzu výše pokut ve správním trestání a budeme je revidovat, aby byly přiměřené napříč různými oblastmi.
Zavedeme posouzení dopadu legislativy na rodinu. Každý návrh získá skóre FIA (Family Impact Assessment).
Zavedeme posouzení dopadu legislativy na regionální rozvoj a územní samosprávu.
Každý návrh získá skóre TIA (Territorial Impact Assessment).
Dovedeme do konce odbornou debatu a předložíme ke schválení nové moderní procesní předpisy – trestní řád a občanský soudní řád, které jsou podmínkou zrychlení a zefektivnění řízení.
Vyhodnotíme nedávnou právní úpravu exekucí, dopad institutu chráněného účtu a administrativní zátěž zaměstnavatelů. Najdeme vyvážené řešení respektující pomoc zodpovědným dlužníkům i
práva seriózních věřitelů. Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch
nezákonných. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na 3 roky. Nastavíme celý systém tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh.
Reformujeme Uřad pro ochranu hospodářské soutěže a zdůrazníme jeho metodickou roli. Jeho hlavní funkcí bude skutečný dozor nad zadáváním veřejných zakázek, nikoli obstrukce, které
komplikují investice všem veřejným zadavatelům, včetně obcí a krajů.
Vrátíme působnost lustračního zákona na členy vlády.
Zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy, prevence a postihu korupce. Jde zejména o jednotnou veřejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur při zachování
zásad obchodního tajemství, funkční období státních zástupců a posílení jejich kárné odpovědnosti. Zpřesníme podmínky odvolání nejvyš- šího státního zástupce.
Předložíme novelu zákona o střetu zájmů i ve vztahu k zamezení kumulace a koncentrace moci.
Schválíme zákon o oznamovatelích dle směrnice EU.
Zasadíme se o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený příslušnými soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami.
Zajistíme lepší ochranu obětí sexuálního a domácího násilí.
Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů
Zaměříme se na problém nadužívaní trestní represe u jednání s malou společenskou škodlivostí.
Začneme více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR.
Zasadíme se o dokončení vyrovnání české společnosti s minulostí komunistického režimu včetně případů přetrvávajících příjmových nespravedlností mezi utlačovateli a utlačovanými, řádnému
fungování institucí zřízených pro studium, dokumentacia vyšetřovaní totality a připomínky odkazu obětí totalitních režimů.
Podpoříme úpravu právních podmínek pro registrované partnery (např. v Občanském zákoníku).
Vězeňství
Rozšíříme možnosti alternativních trestů, prevence a potlačování recidivy. Odlehčíme tak věznicím a urychlíme návrat odsouzených do normálního života. Zjednodušíme zaměstnávání vězněných
osob.
Podpoříme vhodné využití probačních domů, otevřených věznic a dalších opatření s cílem snížit obrovskou recidivu pachatelů, zvýšit bezpečnost a ušetřit peníze daňových poplatníků za rekordní
počet vězňů v ČR oproti evropskému průměru. Spustíme analytické nástroje, které umožní měřit efektivitu z hlediska recidivy a nákladů.
Zajistíme nápravu problémů s náramky pro domácí vězení a umožníme jejich větší používání.

Vnitro
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Veřejná správa
Posílíme chytré řízení státu. Zřídíme špičkové expertní pracoviště v čele s renomovanými odborníky a se zázemím s vlastními experty.
Na základě inventury všech agend státu do roka představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst. Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.
Upravíme služební zákon tak, aby úřady fungovaly efektivněji, byly otevřené a posilovaly svou kompetenci. Zhodnotíme a zjednodušíme strukturu státní správy. Už v prvních kolech výběrových řízení na vedoucí místa bude možné připustit účast zájemců
mimo státní službu. Stát půjde příkladem ve využívání flexibilních a zkrácených
úvazků.
· Uděláme revizi platových tabulek. Provedeme takové změny v platových tabulkách, aby mohla veřejná správa zaměstnávat špičkové odborníky dle situace na trhu práce (právníky, informatiky,
urbanisty apod.).
Zavedeme měření výkonu a efektivity státních (veřejných) služeb pomocí benchmarkingu jako u soukromých firem (rozsah agendy, náklady na výkon agendy, institucionální zajištění, úroveň
digitalizace) dle katalogu služeb veřejné správy.
Zachováme smíšený model veřejné správy – přenesená působnost na územních samosprávách (obcích a krajích) s adekvátním příspěvkem na výkon státní správy.
Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti občanů a podnikatelů vůči státu ve spolupráci s profesními a podnikatelskými organizacemi prostřednictvím sdílené platformy. Zrušíme některé zbytné
nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci komerčního a neziskového sektoru. Podpoříme vznik platformy pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu.
Sjednotíme poplatkové a odvodové povinnosti občanů a podnikatelů. Platby bude možné uhradit na jednotném inkasním místě.
Odstraníme z kontrol zdvojené a zbytečné požadavky kontrolních orgánů. Snížíme tak kontrolní zátěž a zajistíme integrované kontroly.
Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny k zadávání pro jednotlivé druhy komodit a služeb (stavební zakázky, ICT zakázky, právní služby,
ekonomické poradenství, konzultace, audity...) tak, aby mohli veřejní zadavatelé při svých nákupech lépe vyvážit požadavky jak na cenu, tak na kvalitu a další nefinanční kritéria. Posílíme
odbornost při zadávání strategických zakázek.
Zlepšíme přípravu, kontrolu a zrychlíme postup při přezkumu výběrových řízení a veřejných zakázek. Více podpoříme nástroje předběžné tržní konzultace jako důležité součásti zadávání
veřejných zakázek.
Součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí v oblasti ICT, která bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich zřizovaných
a příspěvkových organizací. Bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní, bezpečnou a
dlouhodobě udržitelnou digitalizaci veřejné správy.
Bezpečnost
Zřídíme pozici „Poradce pro národní bezpečnost“ jako nadresortní platformu pro koordinaci a komunikaci mezi subjekty bezpečnostní politiky při Úřadu vlády. Zajistíme tím užší spolupráci
zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám.
Zavedeme pravidla pro transparentnější fungování médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a zveřejňování finančních výkazů.
Adaptujeme se na vývoj bezpečnostního prostředí a prosadíme odbornější přístup k obraně v informačním prostoru. Obrana proti dezinformacím musí být rychlá a škálovatelná. Po vzoru
osvědčených úprav ze zahraničí připravíme změny, které umožní lépe se bránit proti škodlivým dezinformacím, aniž by byla narušena svoboda slova.
Zrevidujeme legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu a případně upravíme také kompetenční zákon. Upravíme a dopracujeme krizové plány, abychom stát lépe připravili na krizové
stavy (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky, měkké cíle...).
Zavedeme systematickou přípravu občanů a spolků na krizové situace (kurzy pro středoškoláky a dobrovolně také pro veřejnost).
Vytvoříme novou Bezpečnostní strategii České republiky, která bude vycházet z výsledků nově provedeného auditu národní bezpečnosti, nové Strategické koncepce
NATO a Strategického kompasu EU. Bezpečnostní strategie aktualizuje bezpečnostní hrozby a bude lépe definovat odpovědnost jednotlivých složek systému, včetně role národního
bezpečnostního poradce.
Vytvoříme standardní prostředí pro práci zpravodajských služeb a naplníme zákon v oblasti ustavení Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb.
Zpracujeme strategické materiály, které napomohou rozvoji a k dlouhodobé koncepci bezpečnostních sborů s důrazem na zdrojovou, materiální, personální a organizační stabilitu. Odstraníme
zbytečnou byrokratickou zátěž.
· Zajistíme kvalitní legislativu pro nákupy a akvizice bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému (IZS) s důrazem na podporu domácího průmyslu, vědy a výzkumu.
Budeme hledat možnosti, jak zlepšit stávající systém integrovaného záchranného systému (např. začleněním horské služby, dalších záchranářských organizací a státních hmotných rezerv).
Podpoříme náborové motivační programy pro bezpečnostní sbory. Zasadíme se o udržení konkurenceschopnosti IZS na trhu práce. Zajistíme sociální jistoty pro nové, stávající a odcházející
pracovníky bezpečnostních sborů.
Budeme finančně i materiálně podporovat dobrovolné hasiče i ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR.
Podpoříme kvalitní a funkční spolupráci mezi složkami IZS a obecní policií.
Zachováme práva legálních držitelů zbraní. Současnou zákonnou úpravu považujeme za adekvátní a vyváženou.
Vytvoříme dostatečný finanční a organizační rámec pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.
Snížíme nadbytečnou byrokracii u PČR (např. nahráváním zákroků a zjednodušením spisové služby).
Legislativně přesně vymezíme fungování soukromých bezpečnostních agentur.
Odmítáme řešení migračních krizí politikou povinných kvót.
Ve spolupráci s EU a jejími členskými zeměmi navýšíme podporu pro migrační tábory mimo Evropskou unii.
Prosadíme transparentní systém pobytových karet, který umožní pružně reagovat na potřeby trhu (digitální pracovní a pobytová karta).
Zbavíme cizinecké řízení zbytečné byrokracie s využitím moderních informačních technologií

Zahraniční věci
Naše zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy. Spolupráce ve Visegrádské skupině bude součástí našich vazeb na všech
úrovních.
Podpora demokracie, lidských práv a občanské společnosti je morálně správná, je však také pro náš stát výhodná. V minulosti nám naše lidskoprávní a transformační politika dokázala zajistit
místo v centru evropské politiky. Obnovíme tradici „havlovské“ zahraniční politiky včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce.
Zasadíme se o přijetí zákona sankcionujícího hrubá porušení lidských práv (tzv. Magnitského zákon).
Budeme podporovat politiku rozšíření EU, zejména na západním Balkánu. Budeme aktivním hráčem v rozvoji Evropské politiky sousedství, zejména Východního partnerství.
Budeme rozvíjet tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.
Hlásíme se ke spolupráci v rámci Trojmoří.
Budeme prosazovat co nejtěsnější transatlantickou vazbu a rozvíjet blízký vztah s USA jak bilaterálně, tak v multilaterálních formátech.
Budeme nadále prohlubovat spolupráci s demokratickými partnery v asijsko-pacifické oblasti (jako například Tchaj-wan, Japonsko, Korejská republika a další).
Provedeme revize vztahů s Ruskem a Čínou.
Do diplomacie vrátíme profesionalitu, zmodernizujeme a zefektivníme fungování MZV.

EU
V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, obchodně otevřená EU s důrazem na dodržování občanských svobod. Budeme aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný
pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu.
Profesionálně a zodpovědně připravíme české předsednictví Rady EU a zasadíme se, aby přínosy byly pro ČR dlouhodobé.
Zavedeme systematickou přípravu české pozice k jednotlivým návrhům. Budeme mít kvalitní analýzy očekávaných dopadů na ČR, aby naše argumenty brala EU vážně.
Zlepšíme schopnost ucházet se o prostředky z „nenárokových“ kapitol rozpočtu EU a nasměrovat je do projektů v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. Jde o udržení naší
konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě a podporu inovací a českých start-upů.
V rámci pravidelné revize stávajícího víceletého rozpočtového rámce EU budeme aktivně usilovat o zajištění dostatečných prostředků zejména na oblast bezpečnosti a obrany, digitalizace,
ochrany životního prostředí, popandemické obnovy ekonomik.
EU musí efektivně bránit své vnější hranice. Na evropské úrovni je třeba urychlit návratovou politiku a bojovat s pašeráky lidí. Budeme prosazovat přístup k migraci bez povinných kvót a prevenci
nelegální migrace v místě vzniku a ve státech, kudy vedou migrační trasy.
Využijeme peníze ze strukturálních a kohezních fondů v období 2021–2027 na výstavbu klíčové dopravní infrastruktury.
Budeme podporovat prohlubování jednotného vnitřního trhu včetně širších pracovních příležitostí, financování mobility pro studenty, volného cestování napříč Evropou.

Zdravotnictví
Financování, ekonomika a role zdravotních pojišťoven
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Rozšíříme odpovědnost zdravotních pojišťoven, zahájíme diskuzi o potřebě a vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven.
Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění. Prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
Úhrada péče pro konkrétní rok musí být výsledkem dohody, která probíhá mezi zástupci poskytovatelů daného segmentu zdravotní péče a zdravotních pojišťoven.
Posílíme veřejnou kontrolu nad finančními prostředky na úhradu zdravotní péče. Zavedeme systematické hodnocení nákladů a přínosů nových technologií a vydávání doporučených klinických
postupů.
Prosadíme víceleté financování a plánování úhrad zdravotní péče. Dokončíme transformaci úhrad akutní lůžkové péče pomocí projektu DRG restart a odstraníme nerovnosti v úhradách i v dalších
segmentech.
Kvalita a dostupnost zdravotní péče
Učiníme kroky ke zvýšení transparentnosti, zejména k dalšímu rozvoji systematického měření kvality poskytovaných služeb ze strany Kanceláře zdravotních pojišťoven i dalších subjektů.
Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví.
Ve spolupráci s pojišťovnami umožníme poskytovatelům zavést elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti registrace u některých specializací lékařů (praktický, zubní, ženský,
dětský).
Zajistíme dostupnost péče, s pozorností věnovanou zejména menším obcím a méně osídleným regionům.
Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami zajistíme systémovou motivaci pro větší dostupnost praktických lékařů, dětských lékařů a stomatologů v menších obcích a masivnější finanční podporu
nových praxí ze strany MZ. Součástí opatření bude i motivační systém bonifikací úhrad za zdravotní péči v odlehlých regionech.
Budeme přísně kontrolovat realizaci odpovědnosti pojišťoven za tvorbu sítě zdravotnických kapacit a její rovnoměrnou distribuci včetně lékařské pohotovostní služby.
Vytvoříme systém monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření.
Zavedeme pravidelné reportování důležitých dat přímo řízených organizací MZ a systematický controlling pomocí elektronických nástrojů – vyhodnocování výsledků s jasným dopadem do praxe.
Zavedeme personální, investiční a provozní benchmarking přímo řízených organizací.
Transformujeme SZÚ do podoby moderního institutu ochrany veřejného zdraví a zajistíme systému dlouhodobé financování.
Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.
Vzdělávání zdravotníků
V rozvoji vzdělávání je zásadní stabilizace systému bez dalších neustálých změn.
Nastavíme vstřícnější a efektivnější model postgraduálního vzdělávání lékařů i nelékařských oborů. K tomu bude mimo jiné sloužit přímá finanční podpora studia nelékařských oborů, stomatologie
a financování kmene i odměny školitelů ze státního rozpočtu dle analýzy počtu potřebných v jednotlivých oborech.
Prioritou budou i motivační programy pro návrat našich špičkových vědců ze zahraničí.
Studentům budou garantovány jasné vzdělávací plány, čas na přípravu a odstraňování nadbytečných formalit v atestačním a kvalifikačním vzdělávání.
Upravíme kompetence lékařů i nelékařských pracovníků tak, aby odpovídaly moderním trendům v medicíně, vzdělání i zkušenostem jednotlivých zdravotníků.
Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva
Vytvoříme prostředí podporující zdravý životní styl a návrh realizace se zapojením všech relevantních složek společnosti, zejména pojišťoven, škol, zaměstnavatelůa neziskového nevládního
sektoru. Budeme reformovat primární péči a posilovat primární a sekundární prevenci nemocí a zvyšovat zdravotní gramotnost a odpovědnost občanů za vlastní zdraví.
Podpoříme zavedení dietního stravování ve školách a školkách. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství podpoříme produkci lokálních potravin s důrazem na kvalitu a přidanou hodnotu v místě
produkce.
Zaměříme se na zavedení inovativních forem péče zaměřených na prevenci a management chronických nemocí – kardiovaskulární choroby, diabetes, onkologická onemocnění, psychiatrická
onemocnění.
Zaměříme se na finanční motivaci zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotních služeb a pacientů v oblasti prevence.
Zajistíme kvalitní a dostupné sociální služby pro lidi s autismem a funkčním postižením.
Aktivním přístupem k reformě psychiatrické péče zefektivníme a zmodernizujeme léčbu duševních onemocnění a snížíme jejich dopady na společnost.
Zvýšíme dostupnost preventivních intervencí, díky čemuž dokážeme snížit výskyt psychiatrických onemocnění a jejich dopad na zdravotní systém.
Posílením terénních služeb a vhodnějším ukotvením CDZ (center duševního zdraví) zlepšíme regionální pokrytí a dosah sítě psychiatrické péče.
Prostředky získané zvýšenou efektivitou systému péče o duševní zdraví můžeme využít pro navýšení počtu smluvních psychoterapeutů, čímž dále podpoříme ekonomickou a místní dostupnost
péče pro klienty.
Při řešení problematiky závislostí bude vláda uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž bude zajištěno dostatečné
financování služeb a regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti.

Zemědělství
Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce (včetně pronájmu státní půdy). Zemědělské podniky nebudou zatíženy zbytečnou či duplicitní
administrativou. Budeme prosazovat zemědělskou politiku, která bude efektivně dosahovat ekonomických, ekologických a sociálních cílů v naší krajině.
Podporujeme platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy, které bude přihlížet k podmínkám českého zemědělství a přispěje k dobrému hospodaření.
Investiční dotace (PRV, PGRLF) poskytneme zemědělcům, jejichž příjmy ze zemědělské činnosti budou min. 30 % včetně propojenosti podniků.
Nastavíme jasná pravidla čerpání a budeme důsledně kontrolovat propojení firem čerpajících dotace. Platba za ekologické činnosti, kterou zemědělci dostávají ve formě
dotací, bude jednoduchá, rychlá a efektivní. To vše stále s ohledem na to, jak šetrně ke krajině a zvířatům zemědělec přistupuje.
Snížíme byrokratickou zátěž zemědělců – náš přístup bude znamenat odklon od represe směrem k poradenství. Zásadně zjednodušíme dotační programy. U kontrol budeme dbát na
proporcionalitu.
Zmodernizujeme systém evidence využití zemědělské půdy (LPIS), propojíme jej s dalšími systémy. Zemědělci tak budou řešit administrativu na jednom místě. LPIS rozšíříme i o další funkce,
které usnadní tvorbu agronomických plánů. Zamezíme duplicitnímu vyplňování formulářů.
Podpoříme metodu precizního zemědělství, integrovanou produkci, šetrné využívání umělých hnojiv a pesticidů, větší využívání organických hnojiv či využívání jejich variant bez zbytečného
uvolňování dusíku.
Ochráníme půdu před zábory a degradací. Čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství. Minimálně desetina zemědělské půdy bude do roku 2030
aktivně chránit opylovače a celkovou biodiverzitu (meze, nárazníkové pásy, větrolamy, úhory).
Ukončíme podporu biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. (Vhodným doplňkem energetického mixu je naopak bioplyn z odpadu.) Budeme bojovat s
negativními vlivy průmyslového zemědělství.
Zlepšíme dostupnost pitné i užitkové vody. Podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu a propojování vodárenských soustav. Podpoříme návrat vodohospodářské infrastruktury do
vlastnictví samospráv. Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.
Posílíme vliv vlastníků na stav držené půdy. Novelou zákona o ochraně zemědělského půdního fondu převedeme zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří. Podpoříme soukromé
vlastníky, myslivce, včelaře, spolky atd., aby sázeli stromy, zakládali krajinné prvky a pečovali o soulad zemědělství a ochrany přírody.
Budeme motivovat zemědělce ke zmenšování půdních bloků, osevní plochu plodinyv erozně ohrožených oblastech omezíme na 10 hektarů.
Podpoříme zkracování odbytových řetězců. Budeme zemědělce motivovat k tomu, aby suroviny dokázali sami zpracovat a dodat na místní trh (obchody, farmářské trhy, prodej ze dvora).
Podpoříme skutečná odbytová družstva, zlepšíme postavení prvovýrobců. Ve veřejném stravování podpoříme lokální, sezónní, bio a nutričně bohaté potraviny.
Podpoříme ustavení strategického investičního fondu, kterým usnadníme vstup dodavatelů do zpracovatelských firem. Jde nám o dlouhodobě výhodnou participaci farem na zpracování a obchodu
s potravinami, která se už osvědčila v zahraničí.
U komodit, u kterých to v našich podmínkách dává smysl, chceme zvyšovat potravinovou bezpečnost. Stejně tak podpoříme bioprodukci potravin a budeme neústupní v prosazování našich
národních zájmů v oblasti dvojí kvality. Podpoříme činnost potravinových bank, abychom snížili plýtvání.
Na úrovni EU nedovolíme dovoz potravin ze třetích zemí, které nesplňují naše přísné standardy. Budeme prosazovat společný přístup ke vhodnému zacházení se zvířaty (včetně celoevropského
zákazu klecových chovů nosnic či kožešinových farem) tak, aby zákazem nebyli znevýhodněni čeští zemědělci. Česko bude bio. Nejen z hlediska kvality potravin, ale i životních podmínek zvířat.
Provedeme revizi postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU.
Prosadíme spolutvorbu podmínek zemědělské dotační politiky, plán revitalizace krajiny a adaptačních opatření na změnu klimatu v úzké spolupráci mezi ministerstvy zemědělství a životního
prostředí.
Zřídíme dobrovolný rezervní fond na podporu farmářů v případě přírodních katastrof. Ukládky do takového fondu by byly nákladovou položkou.
Podpoříme komplexní pozemkové úpravy, abychom zpomalili erozi, zadrželi v krajině vodu a usnadnili přístup majitelů k jejich pozemkům. Ročně na to vyčleníme nejméně 3 mld. Kč a zajistíme
víceletý stabilní finanční rámec.
Zrevidujeme meliorace a podpoříme jejich zrušení tam, kde z půdy zbytečně odvádějí vodu.
Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.
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Navýšíme rozpočet pro výzkum a šíření inovací v zemědělství a pro výzkum výživy rostlin a zavádění preventivních opatření v jejich ochraně. Zvýšíme kvalitu zemědělského školství, abychom
mladé zemědělce lépe připravili na modernizaci a robotizaci odvětví.
Zajistíme kofinancování Programu rozvoje venkova ze státního rozpočtu v minimálně stejné výši jako doposud. Tyto prostředky musí skutečně mířit na náš venkov. Podpůrný a garanční rolnický a
lesnický fond chceme dále rozvíjet jako vhodný nástroj národní podpory agrárního sektoru pro malé a střední zemědělce s částkou minimálně 2 mld. Kč a rovněž zachováme podporu nákupu
půdy přes Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond jako doposud.
Lesy
Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských
kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci
běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.
Zasadíme se o rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek. Podpoříme lokální a regionální zpracovatelství, jeho
propagaci, inovace i výzkum.
Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.
Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování
biodiverzity. Připravíme formu podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na způsob hospodaření a následné péče podporující mimo produkční vlastnosti lesa.
Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, následnou péči a
kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.
Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření.
Vytvoříme strategii obnovy a přestavby lesních porostů s důrazem na posilování ekosystémových funkcí dle rizika ohrožení rozpadu porostů a biomonitoringu reakce lesů na sucho.
Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat k Národnímu lesnickému programu II.

Životní prostředí
Ochrana zdravého prostředí, našich přírodních zdrojů a biodiverzity je jedním ze základních pilířů naší liberálně-konzervativní politiky.
Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Česká republika se zavázala, že bude zmírňovat dopady klimatických změn a přispěje k dosažení
uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat
českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí.
Cestou k úspěchu je úzká spolupráce mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.
Ochrana vody a jejích zdrojů je národním zájmem, a proto ji zakotvíme v Ústavě ČR. Sjednotíme pravidla a kompetence týkající se vody – MŽP a MZe.
Zadržování vody v krajině. Obnovíme přirozený vodní režim v krajině. Podpoříme obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv. Zpomalíme vybrané vodní toky a zprůchodníme je
pro migraci ryb.
Zpracujeme strategický dokument o nakládání s pitnou vodou včetně metodiky pro obce, jak zajistit její zásobování a šetrné hospodaření s ní.
Nasměrujeme silnější dotační podporu na budování nových zdrojů pitné vody, vodo- vodů, systémů vsakování dešťových vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů čištění
odpadních vod.
Ochráníme vodu před znečištěním z průmyslu, skládek i zemědělství. Zajistíme průběžný digitální monitoring kvality toků ve zvlášť rizikových oblastech.
Viníky ekologických havárií budeme postihovat přísněji. Zavedeme funkční systém likvidace starých ekologických zátěží a řešení ekologických havárií neznámých původců. Revidujeme současné
právní předpisy (zákon o ekologické újmě). Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z
potenciální škody.
Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdigitalizujeme Plán rozvoje vodovodů a kanalizací.
Ochráníme naši půdu před zábory a degradací. Ochrana úrodné půdy má přednost před výstavbou výrobních a logistických center. Zpřísníme protierozní legislativu.
Zavedeme účinné sledování využívání glyfosátů a umělých hnojiv z nelegálního trhu.
Zasadíme se o zlepšení klimatu ve městech a obcích jejich výrazným ozeleněním.
Ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu (zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou) do legislativy a podzákonných norem. Budeme podporovat „města
krátkých vzdáleností“. Podpoříme výstavbu v brownfieldech, aby se zástavba zbytečně nerozšiřovala do zelených ploch (demoliční fond, evropské fondy).
Podpoříme rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu a zlepšíme tak kvalitu ovzduší ve městech. Dostupnost elektromobilů zajistí technologický pokrok.
Při územním a strategickém plánování nám půjde o prevenci vzniku tepelných ostrovů. Zvláštní ochranu si zaslouží citlivé objekty, jako jsou školy, zdravotnická zařízení nebo domovy seniorů.
Zdvojnásobíme plochu nejpřísněji chráněného území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok („Moravská Amazonie“).
Zrychlíme realizaci záchranných programů pro nejcennější druhy.
Snížení množství odpadu oběhovým hospodářstvím. Omezíme využívání jednorázových obalů a podpoříme systémy zálohování obalů (sklo a hliník).
Podpoříme rozvoj technologií pro třídění a opětovné využití odpadu. Nic není odpad.
Zlepšíme recyklaci vytříděných plastů a skla, které teď na trhu nemají uplatnění a končí na skládkách. Vytvoříme centrální katalog recyklovaných stavebních prvků a vybudujeme „recyklační huby“,
které budou z odpadu vyrábět daňově výhodné stavební materiály. Podpoříme související technologický vývoj a výzkum. Budeme motivovat výrobce a distributory k tomu, aby používali méně
jednorázových obalů.
Podpoříme technologie kompostování bioodpadu, jakožto hodnotného zdroje organických složek půdy. Podpoříme využívání především gastroodpadu k výrobě biometanu.
Důraz na ekologii podpoříme celostátní kampaní: ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a základními školami spustíme anketu, která vybere nový symbol Česka – českého národního
ptáka.
Zajistíme kvalitní a veřejně přístupný monitoring stavu všech klíčových složek životního prostředí.
Podpoříme výzkum v oblasti životního prostředí.
Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé
návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi.
Zajistíme lepší koherenci všech národních politik směrem k plnění národních závazků a Cílů udržitelného rozvoje z Agendy 2030 OSN.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

129. Nechoďte na prevenci!
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

24.10.2021 (12:15:01)

Internet

Zdravotní gramotnost

Respekt.cz - Články Premium

Tomáš Šebek

Životní styl

Zadáte si do vyhledávače tohle heslo a vypadne vám, že 75 procent lidí v ČR na prevenci nechodí. Anebo že vám za to mohou pojišťovny napálit pokutu. Když si přečtete nejen titulky
vyhledaného, zjistíte, že se může jednat o skutečně horentní sumu, a to až 500 Kč! Jistě chápete můj sarkasmus. Zajímavá otázka by byla, zda to někdy někdo historicky platil. Tak směšně nízko
hodnotí zdraví naše společnost. V tomto týdnu mě jedna má pacientka informovala, že si kolonoskopii musela doslova vynutit, protože se jí vysmál praktický lékař i specialista. Na její opakovaný
požadavek reagovali způsobem, který význam celé prevence bagatelizoval. Moje pacientka má v rodině rakovinu a je ve věku, kdy má prevence obrovský význam. Kolonoskopie dopadla dobře.
Nebyla první ani poslední, kterou jsem ve své praxi potkal se vzkazem: Nechoďte na prevenci! Když tohle zazní z úst zdravotníka, jak se má asi změnit mentalita samotných příjemců
zdravotní péče?
Ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková nedávno připomenula, že 80 procent nemocí je preventabilních. Paradoxní je, že pouze nízké jednotky procent z celkového rozpočtu
na zdravotnictví jsou každoročně věnovány prevenci jako takové. A dostat se k přesným číslům se mi do uzávěrky tohoto sloupku nepovedlo. Paradox iracionálního financování vzniká přesně tady.
Pokud se má v roce 2022 vynaložit pomalu půl bilionu (500 miliard) korun na zdravotnictví, 400 miliard je preventabilních. Jinými slovy, kdybychom byli v kapitole zdravotnictví racionální,
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hypoteticky a ve zcela ideálním modelu většinu částky ušetříme. V rámci komplexity je nutné na problém nahlížet nejen tak, že cestou drahé léčby vyléváme vaničku i s dítětem. Jsou tu další
obrovské náklady na nemocenskou, která udržuje nemocného v sociálně přijatelné komfortní zóně. 1 : 13 je poměr nákladové efektivity například u obezity. Jeden díl nákladů na její prevenci
versus 13 dílů na řešení zdravotních komplikací, které už vzniklá obezita přináší. Podle Mackové se náklady na prevenci navíc v poslední době spíše snižují.
Takže. Co by se dalo dělat i s tím málem, co na prevenci jde? Vzdělání je klíčem ke všemu a zdraví není výjimkou. Zdravotní gramotnost je soubor zdravotně relevantních znalostí a schopnost
jejich uplatnění tak, abychom se v každodenním životě správně rozhodovali v oblasti zdravotní péče, prevence nemocí, podpory zdraví a abychom byli schopni udržet kvalitu života nás i našich
blízkých. Postupně komplexnější zdravověda by tedy měla být součástí jakéhokoli vzdělávacího programu jeslemi počínaje a univerzitou třetího věku konče. Tam to ale nekončí. Pozitivní motivaci
bych doplnil rozdílem příspěvku nad rámec standardního zdravotního pojištění. Když jezdíte do servisu, nebouráte a celkově udržujete svého plechového miláčka v dobré kondici stejně jako sebe
coby řidiče, proč by bonusy a malusy nemohly fungovat i v oblasti lidského zdraví a jeho pojištění? To není nijak nová myšlenka. Jenom je nejvyšší čas ji začít realizovat.
I když to příště nebude řečeno na plnou pusu, zdravotníka s názorem, že prevence není nutná, ponechte vlastnímu osudu a vyhledejte jiného. A příště už slibuji zase nějakou kapitolu o praktické
prevenci, ale nemohl jsem si toho programu „Nechoďte na prevenci!“ nevšimnout. S prevencí budete zdraví. Takže buďte zdrávi!

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

130. Respekt - strana 70 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

24.10.2021 (08:15:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

Economia, a.s. - Respekt (automat)

NEZNÁMÝ

Ekonomika a Finance

PDF STRANA: 70
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

seznam | nahoru

131. Lidové noviny - strana 1 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.09.2021 (21:15:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 1
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KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
DUPLICITNÍ S: Lidové noviny - strana 1 (automat) ( MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat), Čechy );

Duplicitní
seznam | nahoru

132. Lidové noviny - strana 1 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.09.2021 (22:15:01)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - Lidové noviny (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky

PDF STRANA: 1
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)

seznam | nahoru

133. V Brně si posvítí na zdravotní gramotnost Romů. Osvětový projekt jim má
prodloužit život
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.07.2021 (06:45:08)

Internet

Zdravotní gramotnost

Pozitivní zprávy - Články

Klára Šubíková

Zpravodajství

Projekt bude zaměřený na prevenci těžkých nemocí ve vyloučených lokalitách. „ Pokryjeme ta nejzávažnější onemocnění, ať už jde o cerebrovaskulární, kardiovaskulární, onkologické či duševní
choroby,“ přiblížila obsah Hana Maršálková, vedoucí Saste Roma. Má to své odůvodnění. Oproti běžné populaci trpí Romové dvakrát častěji více než jedním závažným onemocněním. Mnohdy je
to kvůli malému povědomí o vlastním zdraví a nedostatku informací o změně životního stylu. K tomuto kroku lidem chybí podpora nebo se stydí navštívit lékaře.
Kampaň poběží na několika frontách. Bude zahrnovat informační brožury, ale také kontaktní kulturní akce a on-line platformy, jako je e-learning a mobilní aplikace. Na iniciativě pracuje expertní tým
40 odborníků z řad lékařů, pedagogů nebo expertů na vyloučené lokality. Zapojí se i terénní pracovníci ze Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice či organizací, které s romskými
komunitami pracují. Část projektu se bude věnovat také školákům.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

seznam | nahoru

134. Právo - strana 15 (automat)
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

12.11.2021 (23:40:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

BORGIS a.s. - Právo (automat)

NEZNÁMÝ

Deníky
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PDF STRANA: 15
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

135. Některé cíle ve zdravotnictví měly i předchozí vlády, nenaplnily je, míní
odborníci

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

08.11.2021 (17:36:21)

Internet

Zdravotní gramotnost

Eurozpravy.cz - Články

EuroZprávy.cz / ČTK

Zpravodajství

Prezident lékařské komory Milan Kubek označil cíle za velmi obecné, a tedy obtížně hodnotitelné. Šéf stomatologů Roman Šmucler upozorňuje na to, že na některé plány nemá ministerstvo
zdravotnictví peníze. Lékárníci by uvítali body týkající se systémových změn v lékárenství, na změnách jsou připraveni s budoucí vládou spolupracovat. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK.
Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) společně s Piráty a Starosty a nezávislými dnes podepsali koaliční smlouvu, jejíž součástí jsou priority v jednotlivých oblastech.
"Letmý pohled na priority budoucí vládní koalice v oblasti zdravotnictví ukazuje, že si buďto není vědoma vážnosti situace nebo jen nechce otevírat další fronty ve chvíli rostoucí drahoty,
rozvrácených státních financí a neúnavného viru," napsal ČTK Vepřek. Podle něj jsou úkoly nové vlády jako celek "celkem fajn", ale neřeší to podstatné. "Hlavním problémem českého zdravotnictví
je nízká kvalita jeho řízení a hospodaření s penězi, které jím protékají. Masivní zásahy končící vlády do jeho chodu v minulých letech, zejména skokové navýšení platby za státní pojištěnce a plošné
zvýšení personálních nákladů, tento chronický problém učinily akutním," uvedl Vepřek. Pokud se ve zdravotnictví neodehrají zásadní změny, systém veřejného zdravotního pojištění podle něj
vyčerpá rezervy a sklouzne do deficitu. "Současné nastavení systému neumožňuje rozjetý růst nákladů bezbolestně ubrzdit," dodal.
"Programové priority jsou dle mého názoru dobře nastaveny a míří k podstatným problémům českého zdravotnictví. Správný je důraz na prevenci," napsal ČTK Doležal. Chybí mu ale konkrétní
závazek jak navýšit výdaje na prevenci na alespoň desetinásobek.
Vznikající vláda chce umožnit dobrovolné připojištění na péči, kterou si lidé nyní platí sami, a slibuje víceleté plánování financování. Obojí Doležal označuje za pozitivní. "Jsem také rád za
posilování kompetencí a odpovědnosti zdravotních pojišťoven," uvedl. V digitalizaci Doležal oceňuje podporu sdílení informací mezi poskytovateli a plátci. "Nebál bych se být konkrétnější ve
smyslu otevření přístupu pacientů k elektronických zdravotním záznamům," poznamenal.
Podle šéfa České lékařské komory Kubka je koaliční smlouva ve zdravotnictví velmi obecná, a tedy obtížně hodnotitelná. "Domnívám se, že příčinou je obtížné hledání společného jmenovatele pro
pět politických stran, které se ve svých programech do značné míry liší," poznamenal Kubek.
Podporu zdravého životního stylu, zvýšení zdravotní gramotnosti či odpovědnosti občanů za vlastní zdraví, stejně jako odstranění nerovností v úhradách podle prezidenta České
stomatologické komory Šmuclera slibovaly už předchozí vlády. Upozorňuje na to, že například na masivnější finanční podporu nových ordinací praktiků a zubařů nemá ministerstvo žádné peníze.
"Na motivaci potřebujete miliardy - ty mají kraje a trochu pojišťovny. Když budou kraje chtít hustší síť, peníze mají na účtech," napsal ČTK Šmucler.
K plánu rozšířit odpovědnost zdravotních pojišťoven Šmucler uvedl, že ty nyní nemají možnost nabízet lidem za jejich peníze odpovídající rozsah péče a vlastně přeposílají peníze podle pokynů
ministerstva. "Připojištění předpokládá si říci, co je standard a co nadstandard. A to bude spousta křiku, neb každý chce vše zadarmo a nechce se připojišťovat. Ale připojištění v německém stylu
by smysl dávalo," poznamenal.
Užitečné by podle Šmuclera bylo koalicí slibované vytvoření systému monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. "Lidé by viděli, jak u nás často čekají velmi,
ale velmi dlouho. Tady by mohl vzniknout prostor pro připojištění - nečekat rok na kloub ale zaplatit si rychlejší výměnu," uvedl.
Koaliční dokument nijak nezmiňuje lékárny. Česká lékárnická komora by uvítala, kdyby se v programu objevily systémové změny v lékárenství, zejména ve způsobu financování lékárenské péče
nebo zavedení stejných doplatků na léky hrazené ze zdravotního pojištění. Revizi systému podle prezidenta lékárníků Aleše Krebse slibovala končící vláda, prakticky podle něj k ničemu nedošlo.
Mnoho bodů v koaliční smlouvě vznikající vlády se podle Krebse týká lékáren nepřímo, lékárníci vidí svou roli v zapojení do prevence, podpory zdravého životního stylu, řešení závislostí či regulace
návykových látek. "Lékárníci jsou zdravotníci, kteří se s pacienty setkávají třikrát častěji než ostatní lékařská povolání, mohou tedy provádět například preventivní intervence efektivněji," napsal
ČTK Krebs. Komora je podle něj připravena s budoucí vládou na potřebných změnách spolupracovat.
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136. Pět úkolů pro nového ministra
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

24.10.2021 (23:45:02)

Tisk

Zdravotní gramotnost

MAFRA, a.s. - MF DNES

Tomáš Doležal Pavel Hroboň Jan Růžička

Zpravodajství

Ať se nám to líbí, nebo ne, české zdravotnictví musí v následujícím desetiletí projít významnou změnou. Před některými průšvihy prostě neuteče. Jde zejména o pět hlavních
problémů.
N eutečeme třeba před stárnutím obyvatel, raketovým růstem výskytu chronických nemocí a nedostatkem zdravotnického personálu. Neutečeme ani před tím, že máme omezené finanční zdroje,
které budou kvůli stárnutí obyvatel dále vysychat. Bude méně lidí, kteří vydělávají, a více těch, kteří budou zdravotnictví potřebovat. Potřebné změny se přitom zvládnout dají, musíme na nich ale
začít pracovat hned. Ne až nás za pět let chytnou za šos. Proto by měl nový ministr zdravotnictví přijít do úřadu s vizí, a hlavně s odvahou. Navíc musí mít připraven jasný implementační plán,
protože velké změny lze dělat jen v první části volebního období. Co nebude nejpozději do roku a půl ve Sněmovně, to už pravděpodobně přijato nebude. Zkusili jsme nutné změny proměnit do
pěti bodů, jejichž řešení nelze odkládat.
1. Plán finanční stability Přestože do zdravotnictví šel v posledních letech obrovský objem financí, systém je stále hladovější. Je jako Otesánek: čím víc peněz mu dáte, tím má větší hlad. To je
dáno jeho strukturou, systémem platebních mechanismů a také zvyšujícími se nároky jeho klientů. V budoucnu tak bohužel současné odvody zdravotního pojištění a peníze ze státního rozpočtu
(platba za státního pojištěnce) nebudou stačit. Je proto nutné nalézt další pilíř financování, rozumnou spoluúčast zajištěnou pomocí komerčního připojištění. Již letos přitom mohou být zdravotní
pojišťovny v deficitu, a tak by nový ministr měl připravit dlouhodobý plán finanční stability zdravotnictví, který realisticky odhaduje náklady a zdroje.
2. Data, data, data! Přestože české zdravotnictví představuje více než 8 % HDP, tedy téměř 500 miliard Kč, mnoho o něm nevíme. Nemáme data. Nevíme, kdo jak léčí a jak jsou peníze
vynakládány. Pacienti nemají k ruce funkční e-health řešení a zdravotníci nástroje, jak se zbavit administrativy. Té přitom věnují přes 40 % svého času. Ministr by měl otevřít všechny informace o
našem zdravotnictví jak pro klienty, tak pro analýzu efektivity a kvality jeho fungování. Zdravotním pojišťovnám to pomůže lépe využít finance, lidem přinese jednodušší orientaci a kontakt.
Digitalizace proto není cíl, ale prostředek změny. Je nezbytná pro sledování kvality, zlepšení koordinace zdravotních služeb i posílení zdravotní gramotnosti občanů. E-řešení jsou dnes normou
ve všech oblastech lidské činnosti a fungují. Není důvod, aby to ve zdravotnictví bylo jinak.
3. Podívejme se na mapu Pojďme si férově přiznat, že přes 100 nemocnic akutní nepřetržité péče nelze udržet. Nemáme na to dost zdravotníků. Měli bychom se proto dospěle podívat na mapu
České republiky a nastavit síť páteřních nemocnic, které zajistí dostupnost neodkladné péče a jejich kvalitu, k čemuž musí dostat finanční i další podporu. Pokud to neuděláme, mohou nám ze sítě
vypadávat i ty nemocnice, které z hlediska dostupnosti opravdu potřebujeme. Ostatní nemocnice nerušme, ale proměňme v tzv. komunitní nemocnice, které budou poskytovat akutní lůžkovou péči
v omezeném rozsahu a k tomu péči následnou a ambulantní. A neurčujme z ministerstva zdravotnictví, jak přesně mají jednotlivé komunitní nemocnice vypadat. Potřebují ve spolupráci se
zdravotními pojišťovnami přizpůsobit svůj způsob činnosti místním potřebám a podmínkám.
4. Primární péče je grunt Praktičtí lékaři jsou páteří zdravotnictví a musíme jim dát víc pravomocí i větší odpovědnost za klienty. Pojišťovny by jim také gistraci pojištěnců (tzv. kapitace).
Praktický lékař je klíčovým prvkem prevence a časného záchytu chronických nemocí. Měl by mít proto i větší roli v jejich léčbě. Proto potřebujeme vytvořit lepší odbornou i finanční motivaci, aby byl
tento obor pro mladé lékaře atraktivnější. Dalším podceňovaným segmentem je domácí péče, která umožňuje nemocným zůstat v rodině a zvyšuje tak jejich kvalitu života a šetří nemocniční lůžka.
Musíme také lépe navázat a koordinovat domácí zdravotní a sociální péči.
5. Prevence, nejlepší investice Země OECD, od Japonska po Kanadu, vydávají na prevenci mezi 2–4 % všech výdajů na zdravotnictví. V případě ČR to je pouze několik desítek korun na hlavu,
což dělá 0,24 % celkového rozpočtu. Smutné a zcela proti potřebám lidí, státu i zdravotnictví jako oboru. Výdaje na prevenci je proto třeba razantně zvýšit a investovat do ověřených programů
prevence civilizačních nemocí, které tvoří 80 % nákladů zdravotnictví. Je nutné přenastavit motivace na straně pojištěnců, lékařů i zaměstnavatelů tak, aby se jim prevence vyplácela. Zároveň
musí stát společně s pojišťovnami a soukromým sektorem přinášet edukační a osvětové kampaně, které změní náš vlastní vztah ke zdraví a zvýší zdravotní gramotnost obyvatel. Našich pět
reformních změn není nic nového. Každý, kdo ve zdravotnictví působil, je dobře zná; mluví se o nich na každé konferenci. Nová vláda a nový ministr by tak měli zahájit komunikaci praktických
kroků k jejich naplnění nejen ve zdravotnictví, ale také mezi sociálními partnery. A také vše každý den vysvětlovat veřejnosti. Abychom za pět let nezjistili, že nám ujel vlak.
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137. 5 úkolů pro nového ministra zdravotnictví. Co musí vyřešit, aby Česko
nezaostalo

seznam | nahoru

Datum

Kategorie Téma

Zdroj

Autor

Sekce

25.10.2021

Internet

Zdravotní

Idnes.cz -

Tomáš Doležal, Pavel Hroboň, Jan Růžička (odborníci na management

Deníky

gramotnost

Články

zdravotnictví)

(20:00:01)

Neutečeme třeba před stárnutím obyvatel, raketovým růstem výskytu chronických nemocí a nedostatkem zdravotnického personálu. Neutečeme ani před tím, že máme omezené finanční
zdroje, které budou kvůli stárnutí obyvatel dále vysychat. Bude méně lidí, kteří vydělávají, a více těch, kteří budou zdravotnictví potřebovat.
Potřebné změny se přitom zvládnout dají, musíme na nich ale začít pracovat hned. Ne až nás za pět let chytnou za šos. Proto by měl nový ministr zdravotnictví přijít do úřadu s vizí, a hlavně
s odvahou. Navíc musí mít připraven jasný implementační plán, protože velké změny lze dělat jen v první části volebního období. Co nebude nejpozději do roku a půl ve Sněmovně, to už
pravděpodobně přijato nebude. Zkusili jsme nutné změny proměnit do pěti bodů, jejichž řešení nelze odkládat.

1. Plán finanční stability
Přestože do zdravotnictví šel v posledních letech obrovský objem financí, systém je stále hladovější. Je jako Otesánek: čím víc peněz mu dáte, tím má větší hlad. To je dáno jeho strukturou,
systémem platebních mechanismů a také zvyšujícími se nároky jeho klientů.
V budoucnu tak bohužel současné odvody zdravotního pojištění a peníze ze státního rozpočtu (platba za státního pojištěnce) nebudou stačit. Je proto nutné nalézt další pilíř financování,
rozumnou spoluúčast zajištěnou pomocí komerčního připojištění. Již letos přitom mohou být zdravotní pojišťovny v deficitu, a tak by nový ministr měl připravit dlouhodobý plán finanční
stability zdravotnictví, který realisticky odhaduje náklady a zdroje.

2. Data, data, data!
Přestože české zdravotnictví představuje více než 8 % HDP, tedy téměř 500 miliard korun, mnoho o něm nevíme.
Nemáme data. Nevíme, kdo jak léčí a jak jsou peníze vynakládány. Pacienti nemají k ruce funkční eHealth řešení a zdravotníci nástroje, jak se zbavit administrativy. Té přitom věnují přes 40
% svého času.
Adam Vojtěch, momentální ministr zdravotnictví
Ministr by měl otevřít všechny informace o našem zdravotnictví jak pro klienty, tak pro analýzu efektivity a kvality jeho fungování. Zdravotním pojišťovnám to pomůže lépe využít finance,
lidem přinese jednodušší orientaci a kontakt.
Digitalizace proto není cíl, ale prostředek změny. Je nezbytná pro sledování kvality, zlepšení koordinace zdravotních služeb i posílení
normou ve všech oblastech lidské činnosti a fungují.

zdravotní gramotnosti občanů. E-řešení jsou dnes

Není důvod, aby to ve zdravotnictví bylo jinak.

3. Podívejme se na mapu
Pojďme si férově přiznat, že přes 100 nemocnic akutní nepřetržité péče nelze udržet. Nemáme na to dost zdravotníků. Měli bychom se proto dospěle podívat na mapu České republiky a
nastavit síť páteřních nemocnic, které zajistí dostupnost neodkladné péče a jejich kvalitu, k čemuž musí dostat finanční i další podporu.
Pokud to neuděláme, mohou nám ze sítě vypadávat i ty nemocnice, které z hlediska dostupnosti opravdu potřebujeme. Ostatní nemocnice nerušme, ale proměňme v tzv. komunitní
nemocnice, které budou poskytovat akutní lůžkovou péči v omezeném rozsahu a k tomu péči následnou a ambulantní.
A neurčujme z ministerstva zdravotnictví, jak přesně mají jednotlivé komunitní nemocnice vypadat. Potřebují ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami přizpůsobit svůj způsob činnosti
místním potřebám a podmínkám.

4. Primární péče je grunt
Praktičtí lékaři jsou páteří zdravotnictví a musíme jim dát víc pravomocí i větší odpovědnost za klienty. Pojišťovny by jim také měly platit spíše za kvalitu péče než za registraci pojištěnců
(tzv. kapitace). Praktický lékař je klíčovým prvkem prevence a časného záchytu chronických nemocí. Měl by mít proto i větší roli v jejich léčbě.
Proto potřebujeme vytvořit lepší odbornou i finanční motivaci, aby byl tento obor pro mladé lékaře atraktivnější. Dalším podceňovaným segmentem je domácí péče, která umožňuje
nemocným zůstat v rodině a zvyšuje tak jejich kvalitu života a šetří nemocniční lůžka.
Musíme také lépe navázat a koordinovat domácí zdravotní a sociální péči.
Jan Růžička, expert na transformaci zdravotnictví
Pavel Hroboň, lékař, ekonom a bývalý náměstek ministra zdravotnictví
Tomáš Doležal, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku

5. Prevence, nejlepší investice
Země OECD, od Japonska po Kanadu, vydávají na prevenci mezi 2–4 % všech výdajů na zdravotnictví. V případě ČR to je pouze několik desítek korun na hlavu, což dělá 0,24 % celkového
rozpočtu. Smutné a zcela proti potřebám lidí, státu i zdravotnictví jako oboru.
Výdaje na prevenci je proto třeba razantně zvýšit a investovat do ověřených programů prevence civilizačních nemocí, které tvoří 80 % nákladů zdravotnictví. Je nutné přenastavit motivace
na straně pojištěnců, lékařů i zaměstnavatelů tak, aby se jim prevence vyplácela.
Zároveň musí stát společně s pojišťovnami a soukromým sektorem přinášet edukační a osvětové kampaně, které změní náš vlastní vztah ke zdraví a zvýší
obyvatel.

zdravotní gramotnost

Našich pět reformních změn není nic nového. Každý, kdo ve zdravotnictví působil, je dobře zná; mluví se o nich na každé konferenci. Nová vláda a nový ministr by tak měli zahájit
komunikaci praktických kroků k jejich naplnění nejen ve zdravotnictví, ale také mezi sociálními partnery. A také vše každý den vysvětlovat veřejnosti.
Abychom za pět let nezjistili, že nám ujel vlak.
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138. Efektivita šla během covidu stranou. To musíme změnit, říká náměstkyně
ministerstva zdravotnictví Rögnerová

seznam | nahoru

Datum

Kategorie Téma

Zdroj

20.10.2021

Internet

Zdravotní

Ekonomickydenik.cz Článek vyšel na portále Zdravotnický deník, který stejně jako Ekonomický deník

Ekonomika a

gramotnost

- Články

Finance

(11:39:13)

Autor

Sekce

náleží do vydavatelství Media Network.

„Situace se vyvíjí velmi hekticky. Některé věci, které jsme spolu s kolegy předpokládali, se za několik týdnů vyhrotily tak, že dnes máme mnohem vyšší předpoklad inflace, než byl ještě před 14
dny. Máme tu novou krizi, která se dotkne každého segmentu, zdravotnictví nevyjímaje,“ konstatuje náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová.
Doposud se zdravotnictví drželo velmi dobře díky rezervám z minulých let a také díky tomu, že vláda bezprecedentně navýšila platby za státní pojištěnce. Podle ministerstva zdravotnictví tak letos
překročíme hranici 400 miliard a v příštím roce by do systému mělo jít dokonce 427,6 miliardy korun (z toho 140 miliard budou tvořit platby za státní pojištěnce, což je dvojnásobek oproti době před
několika lety).
Peníze, které do systému plynou, sice výrazně narostly, ještě více ale stouply výdaje – a to hlavně kvůli plošnému navyšování platů a odměnám zdravotníků. Na poslední chvíli přitom bylo navzdory
dohodám v dohodovacím řízení rozhodnuto o šestiprocentním růstu, který změnil zdravotně pojistný plán VZP pro příští rok z lehce plusového na záporné saldo minus 5,9 miliardy.
„Pojišťovny nejprve nenabízely skoro žádný růst, ale při vědomí navýšené platby za státní pojištěnce koncem června se v jednotlivých dohodách pohybovaly kolem čtyřprocentního růstu – v
některých dohodách to však bylo vázáno na nezvyšování tabulkových platů. Akutní péče si tak dala do dohody podmínku zneplatnění své dohody v případě, že budou navýšeny tabulkové platy,“
poukazuje Helena Rögnerová.
Celkově tak výdaje v příštím roce mají růst o 4,6 procenta, čímž si zaděláváme na deficit ve výši cca 12 miliard – pochopitelně v závislosti na vývoji epidemické situace. Neznámou už je ale i konec
letošního roku. Nejsou totiž zatím jasné náklady na testování, které bude hrazené každému zřejmě buď do začátku prosince, anebo do konce roku.
„Zatím počítáme ještě s covidovými náklady. Kdyby covid nebyl a dál bychom se pohybovali v nárůstech, o kterých rozhodla vláda za státní pojištěnce a které tam zůstanou, zvládli bychom příští
roky dobře,“ říká Rögnerová. Podle ní není pravděpodobné, že by došlo u plateb za státní pojištěnce k dalšímu navyšování, na druhou stranu by ale bylo vhodné svázat platby s nějakou položkou,
která povede k automatické valorizaci.
Pro další roky se přitom počítá dle predikcí s tím, že mzdy porostou zhruba o čtyři procenta, příjmy ale porostou tempem 2,7 procenta – což znamená, že se nepokryje ani inflace. Zároveň je nutné
zohlednit růst nákladů, protože poroste i cena materiálových položek či režie. Vedle toho ale stoupají náklady i v souvislosti se stárnutím populace či růstem centrové péče, což bude znamenat, že
tempo růstu příjmů a nákladů se bude lišit až dvojnásobně.
„Jak strukturální deficit financování vidíme? Po opadnutí nákladů na covid by deficit byl mezi jedním a dvěma procenty, což je čtyři až osm miliard. Jenomže by se to začalo každoročně
kumulativně zhoršovat. Už před covidem jsme čelili tomu, že byly zůstatky zdravotních pojišťoven brány jako něco, co by bylo dobré významně snížit, nejlépe jednorázově a do platů. Covidová
krize potvrdila, že zůstatky, které se kumulují několik let, mohou být správně použity jen na krizové jevy. Pokud je vezmeme a dáme do platů, budou tam už navždycky, v rezervách jsou ale jen
jednou. Pak by se každý další rok musela najít stejná položka, kterou si jednorázově vezmeme ze zůstatků. Bylo proto na místě, že jsme rezervy chránili,“ podtrhává Helena Rögnerová.
Ve střednědobém horizontu se tak podle náměstkyně budou muset hledat rezervy jak na stránce příjmové, tak výdajové. Vedle automatické valorizace by zdrojem mohlo být i úročení zůstatků
pojišťoven u ČNB, o což v minulosti pojišťovny přišly. Hlavě by ale mělo jít o racionalizaci výdajů, včetně těch na provoz pojišťoven (byť zde již podle ředitele VZP Zdeňka Kabátka moc rezerv
nezbývá, protože například VZP už v minulosti v provozním fondu hledala úspory, kolem dvou miliard šetřila a převáděla).
„Celý systém bychom měli podrobit drobnohledu, který covid přerušil a možná tak u některých vytvořil nereálná očekávání, že nemusíme dělat nic. Na efektivitu se budeme muset zaměřit čím dál
více. Odolnost a efektivita jsou přitom dvě strany jedné mince. I OECD před pandemií konstatovalo, že máme až 20 procent neefektivních nákladů, a my se domníváme, že po této krizi to bude
ještě více. Krize se vyznačuje tím, že je velmi obtížné cílit na poskytovatele, většinou jde o významnou podporu napříč segmenty. Když pak mluvíte s lékaři na infekčních odděleních o odměnách,
které byly poskytnuty, berou to spíše jako demotivující, protože ti, kdo tam byli od začátku až do konce, byli na stejné odměně jako zdravotníci na odděleních, která byla uzavřena. Efektivita tak šla
stranou a budeme se k ní muset vrátit,“ podtrhává Helena Rögnerová.
Na místě by tak podle ní bylo začít pracovat na hloubkových přezkumech efektivity výdajů na konkrétní oblast, smysluplné regulaci nákladů na léky a vyžádanou péči za využití benchmarkingu,
sbližování základních sazeb nemocnic, úhradových soutěžích a kontraktaci péče ze strany pojišťoven (což by podle Zdeňka Kabátka bylo pro české zdravotnictví převratnou změnou), dále
motivační podpoře jednodenní péče, disease managementu či telemedicíny (kde je ovšem třeba definovat, jak by se měla provádět – nemělo by jít o prosté zavolání lékaři a řešení problémů po
telefonu).
Velkým zdrojem úspor v dlouhodobějším horizontu je pak samozřejmě prevence. „Dlouhodobě opomíjená je oblast toho, jak se chováme ke svému zdraví. Když nám přistanou čísla z OECD,
publikujeme je a tím to většinou končí. Jestliže máme v ČR 48 procent úmrtí v důsledku rizikových faktorů oproti 39 procentům v EU a jestliže se na dalších místech stejné zprávy mluví o naší
zdravotní gramotnosti jako o jedné z nejnižších, je to téma, kde bychom se mohli posunout. Sice ne viditelně z roku na rok, ale v dlouhodobém horizontu by to systému ušetřilo velké
prostředky. Možná je i téma pro novou politickou reprezentaci, jestli by tímto směrem neměla jít motivace formou bonusů a malnusů v systému veřejného zdravotního pojištění,“ dodává
Rögnerová.
Summit Ekonomika zdravotnictví se uskutečnil za laskavé podpory generálních partnerů společností Roche a Novartis a partnera společnosti Sprinx .
Michaela Koubová
Foto: Radek Čepelák
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139. Mobilní aplikace zpříjemňují život, nyní se ho snaží i prodlužovat
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

12.08.2021 (01:10:04)

Tisk

Zdravotní gramotnost

Economia, a.s. - Ekonom

Marta Plecitá

Zdraví a zdravotnictví

Preventivní prohlídky využívá jen čtvrtina dospělých Čechů. Miliony z nás se tak ochuzují o možnost si bezbolestně a zdarma zajistit delší a kvalitnější život.
Na celkovou preventivní prohlídku u praktického lékaře má každý dospělý Čech nárok jednou za dva roky. Znamená to objednat se, strávit čas v čekárně a ordinaci, dojít na odběr krve a za pár
dní se informovat o výsledcích. Racionálně vzato nejde o nic náročného, na co bychom si nenašli čas, pokud bychom se o hodinu dříve zvedli od sociálních sítí nebo zkrátili pár porad. Pro
moderního člověka, zaměstnaného dlouhým seznamem pracovních úkolů a zábavných lákadel, se přesto jedná o poměrně důkladnou prověrku vůle a ochoty neodložit své zdraví „až na potom“.
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Hrdina svého zdraví
Nové řešení, jak v každém z nás probudit kus zodpovědného pacienta, právě dokončuje nezisková organizace Loono. Ta vyvíjí mobilní aplikaci s názvem Včas, která bude uživatelům připomínat
prevenci moderní atraktivní formou.
„Celý příběh jsme postavili na hrdinství. Každý, kdo si aplikaci stáhne a bude ji aktivně využívat, se postupně stává hrdinou svého zdraví a může na sebe být hrdý,“ vysvětluje Blanka Sigmundová,
ředitelka Loono a vedoucí projektu.
Hravá platforma bude prostřednictvím virtuálních odměn „pro hrdiny“ a zábavně podaných statistik uživateli připomínat, kdy je čas objednat se na prevenci k praktickému lékaři, zubaři,
gynekologovi i dalším specialistům. „Netradičním pojetím chceme téma prevence trochu odlehčit a upozornit na životně důležitá fakta i toho, kdo je v běžné mediální komunikaci zatím vytěsňuje,“
přibližuje záměr Sigmundová.
Právě Loono, které letos oslavilo sedm let existence, vytvořilo v oblasti prevence rakoviny a dalších civilizačních chorob již několik úspěšných projektů. I s aplikací Včas má velké plány. Ke
spolupráci proto jeho lidé přizvali vývojáře z největší české komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital. „V prevenci zdraví a hlavně v přebírání odpovědnosti za pohodu svého těla i ducha
vidíme velký smysl, a proto máme radost, že můžeme přiložit ruku k dílu při vývoji aplikace. Těší nás, že toto téma zvedá Loono, protože má v této oblasti komplexní zkušenosti a díky jejich
odhodlání a elánu věříme, že bude mít kýžený dopad na českou populaci,“ říká Romana Pokorná, projektová koordinátorka Česko.Digital.
Když čísla nejsou sexy
Data Státního zdravotnického ústavu vykazují v tématu prevence zajímavé trendy. Téměř 60 procent Čechů podle nich například vykazuje nízkou zdravotní gramotnost. To znamená, že mají
slabou schopnost získat informace o medicínských tématech a porozumět jim nebo malou připravenost vyhodnotit data o svém zdraví a udělat si na ně vlastní názor.
S tím souvisí další údaj: zdravotní gramotnost se citelně odvíjí od sociálního postavení, věku, ekonomických podmínek nebo podle konkrétního kraje, ve kterém člověk žije.
I z těchto čísel vývojáři v Loono a Česko.Digital vycházejí. „Vezměme si například jednoduše pojatou informaci, že pravidelným chozením k doktorovi si můžete prodloužit život a mít ho kvalitnější.
Dokonce zdarma. Co všechno byste chtěli zažít a stihnout v prodlouženém čase, který získáte navíc? Věříme, že když informace nabídneme srozumitelně a vložíme je lidem přímo na mobilní
obrazovku, mohou přimět k akci i ty, kteří jinak zůstávají neteční. Nebo alespoň jejich část,“ dodává Blanka Sigmundová.
K podobné interpretaci vybízí i řada dalších statistických čísel, na kterých bude komunikace v aplikaci stavět. Například podle Eurostatu byla čtvrtina úmrtí v Česku v letech 2007 až 2017
předčasná. Zjednodušeně řečeno to znamená, že jim často šlo předejít včasnou návštěvou lékaře. Dozví-li se uživatel, že zhruba každý čtvrtý člověk, který zemřel, zemřít nemusel, přiměje ho
pípnutí mobilu zavolat praktikovi a objednat se na triviální návštěvu? Předchozí preventivní projekty Loono ukazují, že ano.
První uživatelé si budou moci začít preventivní prohlídky pomocí Loono Včas začít plánovat příští rok, kdy bude aplikace ke stažení v AppStoru i Google Play.
Citlivá data
Z trochu jiného konce pojímají prevenci aplikace, které pracují přímo s konkrétními zdravotními údaji uživatele. Patří k nim například volně dostupná česká platforma NextLife, kterou si zatím v
Česku stáhlo 10 tisíc unikátních uživatelů. Ta pacientům říká, jaké dispozice mají pro nejčastější onemocnění. Aplikace vychází z dat, která lidé sami systému poskytnou. Zároveň jim radí, jaké
kroky by v zájmu svého zdraví měli udělat.
V praxi se jedná o „parťáka“ v mobilu, který vás například na základě posledních výsledků krevních testů varuje před cukrovkou, doporučí vám objednání ke specialistovi nebo vám umožní
pokládat svému lékaři další doplňující dotazy on-line.
Do aplikace vkládá citlivá data o sobě a někdy i o své rodině jak sám pacient, tak jeho lékař či laboratoř. Pokud to uživatel povolí, může informace vkládat i číst také zaměstnavatel. Proto je
platforma extrémně citlivá na bezpečnost dat a vyžaduje od uživatele patřičnou obezřetnost v nakládání s nimi.
„Zdravotnické informace o pacientovi jsou majetkem pacienta, nemůže se proto stát, že jakékoliv zdravotnické zařízení stáhne kompletní dokumentaci pacienta bez jeho souhlasu,“ vysvětluje Petr
Samek ze společnosti Integrated Medical Solution, která projekt vyvinula. „V aplikaci NextLife si sám pacient určuje, kdo ze zapojených lékařů má k jeho datům přístup,“ dodává.
I NextLife má za hlavní cíl podpořit své uživatele v prevenci. „Možnosti českého zdravotnického systému jsou poměrně velkorysé. Ne každý je naplno využívá, což je škoda. Naše aplikace dokáže
prodloužit život těm, kterým je bližší obrazovka mobilu než informační brožura v čekárně,“ uzavírá Samek.
Podle Eurostatu byla čtvrtina úmrtí v Česku v letech 2007 až 2017 předčasná. Často jim šlo předejít včasnou návštěvou lékaře.
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140. Finanční a zdravotní gramotnost se nevylučují. Právě naopak
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

16.07.2021 (08:32:03)

Internet

Zdravotní gramotnost

E15.cz - FinExpert

Daniel Tácha

Ekonomika a Finance

Letní prázdniny bez lockdownů jsou výborná příležitost k návratu dětí a mládeže do fyzické a psychické kondice. Zdravěji jíst, více se hýbat a odpočinout si od online světa, to vše snižuje podle
odborníků rizikové chování v dospělém životě a zvyšuje šance na úspěch. A to i finanční.
„I když se to nemusí úplně na první pohled zdát, tak finanční gramotnost jde často ruku v ruce i s takzvanou zdravotní gramotností a oběma se je třeba učit již od dětských let,“ říká finanční
poradce skupiny Partners Vladimír Weiss s dovětkem, že k jeho názoru ho přivedlo pozorování mnoha klientů, kteří se dostali do finančních problémů právě kvůli nezdravému životnímu stylu a
špatným návykům z dětství.
„Syn jedné z mých klientek vyrůstal ve skutečně slabém sociálním prostředí, bez jakýchkoliv podnětů, neměl pevné zázemí, žádné záliby ani pevnější kamarádské vztahy a navíc měl velmi nízké
sebevědomí,“ doplňuje Weiss.
Dodává, že v učňovských dobách pak chlapec trávil více času ve výčepech než na hodinách praktické či teoretické výuky. Výsledek podle něj je, že dnes již 30letý muž nevydrží v jednom
zaměstnání déle než půl roku, protože když se mu nechce, tak do práce prostě nejde.

Tip: Jak si vybrat dobré pojištění? Poradíme
„Sám není schopen si nahlásit na úřadě ani stavy spotřeby vody a vyúčtování za energie chodí na adresu matky, která mu spravuje i jeho nahodilé finance,“ upřesňuje finanční poradce s tím, že
matka se spokojila alespoň s dohodou, že jí měsíčně předá třetinu ze svého příjmu, pokud tedy zrovna nějaký má.

Zdravé návyky doporučují i psychologové
Podle psychologů žáci s vyšším povědomím o zdravém způsobu života bývají prokazatelně spokojenější, zdravější a podstatně méně náchylní k rizikovému chování, jako je například riziková
konzumace alkoholu, užívání drog, závislost na online světě, hazardní hráčství, nezdravé stravování, ale i negramotné nakládání s penězi. Později lépe zvládají úkoly v zaměstnání, zvykají si na
pracovní režim a častěji dosahují odpovědnějších pracovních pozic.
Naopak školáci s nedobrým základem z rodiny bývají podle nich náchylnější k duševním poruchám. Ty se později projevují například i neschopností plánovat své výdaje, špatnou pracovní
morálkou a nahodilým půjčováním si peněz na zbytné spotřební zboží a služby.
To ostatně nepřímo potvrzují nedávné výsledky průzkumu J&T Banky, který mapoval, jak žijí čeští a slovenští dolaroví milionáři. Tedy lidé, jejichž finanční majetek je nad 20 milionů korun. V
průzkumu mimo jiné stojí: „Zatímco rodiče z řad dolarových milionářů trápí, že jejich potomci nemají takový tah na bránu jako oni, zástupci rodičů z obecné populace mnohem více řeší, jak naučit
děti žít reálný život mimo jejich online svět.“
PR manažerka banky Monika Veselá to vysvětluje následovně: „Je to dáno i tím, že děti z majetnějších rodin mají více koníčků a méně času na sociální sítě.“

Péče o zdraví vede k zodpovědnosti a spokojenosti
Souvislost mezi úrovní znalostí, jak pečovat o své duševní a fyzické zdraví, a chováním v pozdějších letech, tedy třeba i náklonností k rizikovém chování nebo naopak lepším studijním a pracovním
úspěchům potvrzují výsledky mezinárodní studie HBSC (Health Behavior in School-aged Children) z Univerzity Palackého v Olomouci. Informace v ní vědečtí pracovníci získávali od dětí ve věku
od 13 do 15 let z celkem 230 českých škol.
„Školáci s nižším hodnocením zdravotní gramotnosti vykazují prakticky ve všech porovnávaných kritériích výrazně horší výsledky. Jde o nejrůznější aspekty fyzického i duševního zdraví,“ říká
vedoucí výzkumného týmu z UP Michal Kalman.
Upřesňuje, že mladé s nezájmem o své zdraví výrazně častěji trápí psychosomatické obtíže, sužují je deprese a v životě nejsou celkově spokojení. Oproti tomu děti s vyšší úrovní
gramotnosti pak hodnotí svůj zdravotní stav i životní spokojenost několikanásobně lépe.

zdravotní

Podle odborníků platí, že ve školním roce stejně jako o prázdninách by neměly děti ponocovat, a je i na rodičích, aby na spánkovou hygienu svých dětí dohlédli. Spánek je totiž nezbytný pro
regeneraci tělesných i duševních sil. Posiluje paměť, kreativitu a imunitní procesy.

Důležitý je i pravidelný pohyb
Spokojenost a dobrou náladu dětem přináší i přirozený pohyb, kterého však v posledních letech ubývá. Děti a dospívající mládež ve věku 5 až 17 let mají mít podle doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO) minimálně hodinu fyzické aktivity denně. Přičemž by mělo jít o sportovní aktivitu od střední intenzity výše. Jako je například plavání, jízda na kole, běh či jízda na
kolečkových bruslích.
Do dobré fyzické a psychické kondice vrátí děti a dospívající po roce a půl pandemie covidu i revize jejich jídelníčku. Zaměřit se v ní je třeba hlavně na pravidelný pitný režim a slazené nápoje v
něm nahradit minerální a třeba i kohoutkovou vodou. Omezit spotřebu sladkého jídla a světlého pečiva na minimum a ukázat dětem, že i čokoládová tyčinka se dá nahradit ovocem nebo mléčným
výrobkem. V obou případech to prospěje zdraví dětí i peněženkám rodičů.
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141. Primární prevence není jen záležitostí zdravotnictví, ale celé společnosti.
Navíc má ekonomické přínosy, říká šéfka SZÚ Macková
Datum
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Téma

Zdroj

Autor

Sekce

20.08.2021 (08:38:15)

Internet

Zdravotní gramotnost

Ekonomickydenik.cz - Články

Michaela Koubová

Ekonomika a Finance

„Je doloženo, že 80 procent nemocí je preventabilních. Jestliže se tedy na zdravotnictví vynaloží necelých 500 miliard korun, tak necelých 400 miliard je preventabilních. Když se mluví o efektivitě
preventivních opatření, dalo by se zhruba 10 procent z toho, tedy 40 miliard, ovlivnit díky primární prevenci. Nemoc navíc přináší výdaje, a to nejen na diagnostiku a léčbu, ale ztráty vznikají hlavně
proto, že nemocný člověk nemůže chodit do práce, nevydělává a čerpá nemocenskou. Stát tak musí investovat nejen do zdravotní, ale i sociální úrovně člověka,“ uvádí Barbora Macková.
Pokud se budeme u jednotlivých onemocnění věnovat prevenci, je nákladová efektivita 6:1 až 13:1 u obezity. Bohužel se ale náklady na podporu zdraví a
letech velmi snižují. Jen za poslední dva roky tak klesly o 36 procent.

zdravotní gramotnost v posledních

„Na návratnost investice, kterou vložíme do prevence, čekáme velmi dlouho. Ekonomický benefit není ze dne na den, a z politického hlediska je to příliš dlouhý interval na to, aby ho bylo možno
nějak využít. Prevence je tak velmi podceňovanou komponentou zdravotní politiky,“ vysvětluje Macková.
Připomeňme, že primární prevence se zaměřuje na příčiny onemocnění, kterým se snaží zabránit. Jejím cílem tak je zdravé obyvatelstvo a prodlužování života ve zdraví. Typickým příkladem
primární prevence je očkování a pochopitelně zdravý životní styl. Sekundární prevence oproti tomu usiluje o včasný záchyt chorob a jejich zaléčení, aby se nemoc dál nerozvíjela. Cílovou skupinou
jsou proto lidé, kteří ještě o své nemoci nevědí. Terciální prevence se pak snaží zabránit tomu, aby se nějaká choroba vrátila. Zaměřuje se tedy na pacienty, kteří o své diagnóze vědí a v minulosti
se je povedlo úspěšně léčit. Takovým typickým příkladem jsou onkologická onemocnění.
Zatímco tedy sekundární a terciální prevence je hlavně záležitostí resortu zdravotnictví, primární prevenci je třeba prosazovat z širšího hlediska.
„Není to jen o medicínském pohledu a možnostech praktických a jiných lékařů. V primární prevenci hraje důležitou roli také stát a jeho instituce, a to i v rámci výzkumu a předkládání evidencebased informací, které dokládají, proč je důležité nemocem předcházet a proč potřebujeme monitorovat, v jakém zdravotním stavu populace je,“ popisuje Barbora Macková.
Zásadní je přitom podpora zdraví, a to zejména informováním obyvatel. Protože největší roli při péči o své zdraví má každý z nás, je důležité, aby měla populace informace o tom, proč a jak se o
zdraví starat.
„Zdraví nevzniká v nemocnicích – není to tak, že když budu nemocný, přijdu k lékaři, ten mě rozšroubuje, pak zase sešroubuje a všechno bude v pořádku. To, jestli jsme zdraví nebo ne, vzniká v
rodinách a prostředí, kde se pohybujeme nejvíce, od škol po pracoviště. Je důležité koordinovat dovednosti, které má každý z nás, spolu s podporou společnosti, která by měla vytvořit vhodné
sociální či ekonomické podmínky včetně životního prostředí,“ podtrhává Macková.
Důležitou součástí primární prevence je také ochrana veřejného zdraví. V jejím rámci by mělo být možno interpretovat monitorování jak zdraví populace, tak škodlivých faktorů a jevů v prostředí,
například pracovním či životním.
„Snad i zrcadlo, které nám nastavil covid, byl spouštěčem pro to, aby vnímání nejen každého z nás vůči svému zdraví, ale i ze strany politické garnitury, změnilo tak, aby byla prevenci věnována
větší pozornost. Primární prevence není záležitostí jednoho resortu, ale celé společnosti. Nejsou to jen zdravotní, ale i sociální hlediska. Pro plánování a politický pohled je důležité zdůrazňovat i
ekonomické přínosy, které preventivní aktivity přinášejí,“ uzavírá Macková.
Mezinárodní panel Stálé konference českého zdravotnictví se uskutečnil za laskavé podpory generálního partnera konference Všeobecné zdravotní pojišťovny, spolupořádajícího partnera
Institutu pro střední Evropu a partnerů společností Sprinx Pharma a SATUM Czech.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (1x), gramotnost (1x)
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142. ČR zaostává v úrovni zdravotní gramotnosti obyvatel. V řadě klíčových
aspektů životního stylu od…
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Sociální sítě

Zdravotní gramotnost

Twitter.com - Příspěvky

dan_prokop

Kultura a vzdělávání

ČR zaostává v úrovni zdravotní gramotnosti obyvatel. V řadě klíčových aspektů životního stylu od alkoholu po obezitu patříme mezi nejhorší. Screeningu rakoviny se prý účastní 20-30 % lidí,
které obesílají pojišťovny. A covid v tomto vedl k dalším odkladům (právě dotazujeme). /02

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnosti (2x)
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143. Koalice slibuje pravidelnou valorizaci plateb státu do zdravotnictví
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MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. - Medical Tribune
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Zdraví a zdravotnictví

Budoucí vláda ve zdravotnictví plánuje posílení role zdravotních pojišťoven, reformu primární péče, reformu psychiatrie a podporu prevence. Slíbila pravidelnou valorizaci plateb za státní
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pojištěnce.
Zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN uzavřeli 8. listopadu koaliční smlouvu. Skládají spolu vládu, jejímž premiérem se má stát předseda ODS Petr Fiala. Součástí koaliční smlouvy
jsou i programové priority. V oblasti zdravotnictví se koaliční smlouva zabývá čtyřmi oblastmi: financováním, kvalitou a dostupností péče, vzděláváním zdravotníků a prevencí.
Financování a ekonomika
Koalice se ve společném programu přihlásila k řešení problému, jak dlouhodobě posílit příjmy systému veřejného zdravotního pojištění. Ve stručnosti, ale jasně slibuje: Zavedeme možnost
dobrovolného doplňkového připojištění. Prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
Pravidelnou valorizaci, která by zvýšila předvídatelnost příjmů systému a umožnila lepší plánování, navrhoval na začátku svého prvního mandátu i stávající ministr Adam Vojtěch ve vládě ANO a
ČSSD, ale nenašel podporu ministerstva financí.
Díky pravidelné valorizaci plateb ze státního rozpočtu si může koalice dovolit slíbit další změnu, která by mohla být významná zejména pro samostatné soukromé ambulance. „Prosadíme víceleté
financování a plánování úhrad zdravotní péče,“ uvádí se v koaliční smlouvě.
Zároveň koalice přislíbila dokončit transformaci úhrad akutní lůžkové péče podle DRG. Dnes je přes DRG financována zhruba polovina zdravotních služeb akutní nemocniční péče, tento poměr by
měl podle plánů stávajícího vedení ministerstva růst. Zároveň by se měly dál přibližovat individuální sazby jednotlivých nemocnic, podle kterých se úhrady počítají.
„Odstraníme nerovnosti v úhradách i v dalších segmentech,“ plánuje dále koalice. Rozdělení plateb za zdravotní služby má podle koalice vycházet z výsledků dohodovacího řízení mezi
poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, jak tomu bylo v posledních letech.
Koalice avizuje zavedení systematického hodnocení nákladů a přínosů nových technologií, které vstupují do úhrad. Odpovědnost zdravotních pojišťoven budoucí vláda rozšíří a zahájí diskusi o
možné cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Zároveň chce posílit veřejnou kontrolu nad financováním zdravotních služeb.
Kvalita a dostupnost zdravotní péče
Koaliční smlouva jasně deklaruje podporu projektu hodnocení kvality, který rozjela Kancelář zdravotních pojišťoven. Systematické měření kvality služeb prostřednictvím kanceláře, ale i dalších
subjektů považuje koalice za zvyšování transparentnosti.
Budoucí vláda podpoří sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty a urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví. Na motivaci pro větší dostupnost primární péče v menších
neatraktivních obcích chce koalice spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, slibuje zároveň masivnější podporu nových praxí. Má být vytvořen systém monitoringu čekacích dob na plánované
zákroky a plánovaná vyšetření.
Koaliční smlouva se věnuje i přímo řízeným organizacím, u nich má být nastaven personální, provozní a investiční benchmarking, ministerstvo zdravotnictví má zavést systematický controlling
pomocí elektronických nástrojů.
Do koaliční smlouvy se dostala i transformace Státního zdravotního ústavu a také příslib zpřístupnit péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.
Vzdělávání zdravotníků
Kromě příslibu stability, vstřícnosti a administrativního zjednodušení postgraduálního studia lékařských i dalších zdravotnických oborů zmiňuje koalice ve své smlouvě například motivační
programy pro návrat špičkových vědců ze zahraničí.
Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva
Poměrně velký prostor věnuje koalice podpoře zdravého životního stylu, prevence, zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za zdraví.
Nová vláda se chce zaměřit na zavedení moderního managementu chronických onemocnění. Slibuje také aktivní přístup k reformě psychiatrie.
Tématu pandemie COVID-19 se koaliční smlouva vůbec nevěnuje.

PDF STRANA: 6
KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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144. Pavel Sedláček (Pfizer): Budoucností léčby jsou průlomové léky šité
pacientovi na míru
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Věda a z ní plynoucí léčebné inovace, doplněné o digitální technologie, jsou největším hybatelem proměny toho, jak se pacienti léčí. „Změnil se přístup k diagnostice, samotné léčbě i komunikaci s
pacientem. To, co před dvaceti lety bylo pro pacienta jen sen, je dnes běžnou realitou a vývoj v léčbě se stále zrychluje. Naším cílem není jenom léčit. Cílem je vyléčit a ideálně nemocem
předcházet,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Peak.cz Pavel Sedláček, generální ředitel společnosti Pfizer v České republice.
Podle jeho slov se technologický posun jednoznačně pozitivně projeví na každodenním životě pacientů. Ať už se bude jednat o včasnou a správnou diagnostiku, samotné sledování pacienta, nebo
i jeho podporu, aby léčbu dodržoval a užíval léky.
„Naším cílem je poskytovat pacientům personalizovanou léčbu v ten správný čas. Díky algoritmům například budeme umět předvídat onemocnění v raném stadiu, budeme stále častěji využívat
digitální terapii,“ doplňuje Sedláček.
Pfizer je v současnosti zřejmě nejznámější farmaceutickou firmou díky vakcíně proti covidu. Je vaše firma stejná jako před covidem?
Poslední dva roky znamenaly obrovskou změnu pro celý svět a samozřejmě i pro nás. Když se svět ocitl uprostřed pandemie překvapivých rozměrů, rozhodl CEO společnosti Pfizer Albert Bourla,
že uděláme to, co umíme už více než 170 let – přineseme řešení. Dokázali jsme úspěšně vyvinout, vyrobit a následně v historicky krátkém čase dodat vakcínu proti covidu.
Pro rok 2021 jsme výrobu vakcíny zvládli navýšit na tři miliardy dávek, a to z původních 1,3 miliardy. A i nadále jsme se věnovali vývoji nových léků a léčebných postupů v oblastech, na které se
kromě vakcín dlouhodobě soustředíme, tedy v onkologii, kardiologii, neurologii, dermatologii, revmatologii, gastroenterologii, či léků na vzácná onemocnění.
Změnila tato pandemická doba nějak i samotný Pfizer?
Jedním z našich velkých projektů, který započal už před pandemií, byla reorganizace společnosti. V jejím rámci vznikl nový Pfizer, štíhlejší a pružnější, který se soustředí výhradně na vývoj
průlomových, inovativních léků. Naše portfolio se od roku 2020 skládá pouze z léků vázaných na lékařský předpis a spadají do něj také biologické léky a vakcíny. Kromě této významné
transformace společnosti jsme zvládli změnit i to, co je pro každou značku důležité. Představili jsme nové logo a novou korporátní identitu.
Jaká byla cesta k novému logu?
Nové logo jsme představili po více než 70 letech, jedná se tedy o velkou změnu. Původní, ikonicky známý modrý ovál se pomyslně rozpojil do tvaru dvoušroubovice DNA, která symbolizuje naši
orientaci na vědu a inovace. Poprvé v historii společnosti Pfizer byly v logu použity také dva odlišné barevné odstíny, které symbolizují naše zaujetí pro výzkum a lidské zdraví. Zajímavostí je, že se
do výběru nového loga zapojilo přes čtyři tisíce pacientů a dva tisíce lékařů z celého světa.
Jak se Pfizeru hospodářsky dařilo v roce 2021?
Naše výsledky přirozeně velmi pozitivně ovlivnila vakcína proti covidu. Byli jsme první společností, která dokázala vakcínu zaregistrovat, a zároveň jsme dokázali nabídnout stabilní dodávky. Ale i
když z výsledků vyloučíme covidovou vakcínu, dokázali jsme generovat sedmiprocentní operační růst ve třetím čtvrtletí letošního roku oproti předchozímu čtvrtletí. Také jsme dosáhli dvouciferného
růstu ve čtyřech ze šesti našich terapeutických oblastí.
Ukážu to ještě na jednom čísle – v prvních devíti měsících letošního roku bylo našimi inovativními léky a vakcínami léčeno bezmála 300 milionů lidí. A to bez započítání vakcíny proti covidu-19!
Pokud bychom tuto vakcínu započítali, potom se už jedná o jednu miliardu lidí na celém světě.

Věda, výzkum a inovace
Kterým oblastem výzkumu a vývoje se Pfizer věnuje?
Naším posláním je přinášet průlomové léky, které mění život pacientů. Co se týká výzkumu nových léčiv, je naším velkým tématem genová terapie určená pacientům se vzácnými vrozenými
chorobami. Genové terapie mají potenciál poskytnout přelomový klinický benefit a výrazně zlepšit kvalitu života pacientů.
Investujeme do technologií, zařízení i lidských zdrojů, abychom novou generaci průlomových léků, založených na genové terapii, přinesli pacientům po celém světě. V oblasti výzkumu se
zaměřujeme také na vývoj inovativních a takzvaných first-in-class molekul s novým mechanismem účinku. Do roku 2025 chceme uvést na trh 25 průlomových léků, mezi nimi jsou dále třeba léky
proti pneumokokovým infekcím nebo na léčbu alopecie či dermatitidy.
Ovlivnila doba pandemie výše investic do výzkumu a vývoje?
Budoucnost každé farmaceutické společnosti je v její „pipeline“ ( vývojová řada potenciálních přípravků, pozn. red. ), tedy ve výzkumu nových léků. Proto musíme neustále investovat ohromné
částky do dalšího vývoje. Například v roce 2019 jsme do výzkumu a vývoje investovali 8,65 miliardy dolarů, což činilo 17 procent našeho zisku! V roce 2020 jsme do výzkumu a vývoje investovali
již 9,4 miliardy dolarů. Máme 43 vlastních výrobních závodů, po celém světě společnost Pfizer zaměstnává více než 78 tisíc lidí a naše léky dodáváme do 125 zemí světa.
Na léčbu kterých onemocnění se zaměřujete?
V naší pipeline máme 94 potenciálních nových molekul. To je 94 potenciálních možností, jak pozitivně změnit životy pacientů na celém světě. Tradičně silné zastoupení máme v oblasti léčby
vzácných onemocnění a v onkologii, kde vyvíjíme například léky na karcinom plic, prsu, močového měchýře, prostaty nebo tlustého střeva a konečníku. Vyvíjíme i další nové léky pro
gastroenterologii a novinkou jsou slibné léky pro oblast dermatologie – třeba na atopický ekzém, alopecii nebo vitiligo.

O krok blíž k pacientům
Často se hovoří o zaměření na pacienta i při vývoji nových léků. Jak to v praxi vypadá?
Ano, pacient je pro nás v centru našich snah a našeho rozhodování. S pacienty spolupracujeme na každém kroku vývoje léku, od klinických zkoušek až po uvedení na trh. Díky zpětné vazbě od
pacientů, jejich zkušenostem s nemocí i s léčbou získáváme zásadní podněty pro vývoj léčebných postupů. Pracujeme na tom, abychom pacientům nabídli možnost využívat pacientské digitální
technologie – tak si například budou moci sami monitorovat svůj zdravotní stav a data zasílat přes aplikaci svému ošetřujícímu lékaři.
Jak konkrétně mohou digitální inovace ovlivnit léčbu a život pacientů?
Velmi, a to jak přímo, tak nepřímo. Velmi dostupnou inovací jsou třeba mobilní aplikace. Ty mohou samy nebo i za účasti pacienta sbírat informace o jeho teplotě, tepu, tlaku, EKG a podobně. Data
se potom odesílají do datového centra. Umělá inteligence z nich může sama vyčíst důležité informace a upozorní lékaře nebo data sleduje i sám lékař a udělá z nich závěr a doporučení pro
pacienta. Odtud už je jen krůček k telemedicíně, která se s dalším rozvojem umělé inteligence a virtuální reality bude dále rozšiřovat.
„Naším cílem není jenom léčit. Cílem je vyléčit a ideálně nemocem předcházet,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Peak.cz Pavel Sedláček, generální ředitel společnosti Pfizer v České republice.
Zdroj: Tomáš Malý
Letos jste v Česku poprvé spustili platformu Pfizer Healthcare Lab pro inovativní start-upy v oblasti zdravotnictví. Byl o projekt zájem?
Nad naše očekávání! Velký zájem začínajících firem z celé střední a východní Evropy nás velmi příjemně překvapil. Přihlásilo se 48 start-upů z celkem osmi zemí. Jen z České republiky se
zaregistrovalo 16 velmi zajímavých projektů, které mohou přispět ke zlepšení péče o pacienty, k časnějšímu zjištění onemocnění, k lepší diagnostice nebo dodržování léčby. Do nejužšího výběru
se dostaly čtyři start-upy z České republiky a jeden lotyšský projekt. Ty od společnosti Pfizer mohou získat podporu například v podobě propojení se sítí odborníků společnosti nebo partnerů, v
mentoringu, marketingu či komunikaci.
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VÍCE K TÉMATU:
Šance pro zdravotnické start-upy? Cestu k úspěchu chce podporovat i farmaceutický koncern Pfizer
Roman Jelínek (Pfizer): Inovativní start-upy, které přinášejí pacientům konkrétní užitek mohou získat naši podporu
V kterých oblastech tedy vy osobně vidíte největší možnosti využití inovací ve zdravotnictví do budoucna? Co konkrétně inovace ve zdravotnictví mohou přinést pacientům?
Částečně to již zaznělo dříve, ale podle mého názoru to budou zásadní oblasti jako digitalizace, virtualizace a využití umělé inteligence. Velkou budoucnost vidím také v oblastech, jako jsou
adherence léčby, moderní komunikace mezi lékařem a pacientem, sledování stavu pacientů či zjednodušení léčby. A zdůrazňuji, že inovace mohou přispět k rozvoji v oblasti diagnostiky, tedy
včasného záchytu onemocnění.
Za důležitý považuji i přístup k informacím, který bude i nadále posouvat obecnou úroveň znalostí o zdraví a nemocech, tedy zdravotní gramotnost. To je jen několik příkladů oblastí, kde
mohou být nová řešení v krátké době přínosná pro pacienty i lékaře a na které se naše společnost soustředí. Jsem rád, že mohu být součástí prostředí, ve kterém vznikají inovativní řešení a
průlomové léky. Nejvíce si vážím těch vědeckých vítězství, která umožní léčit tam, kde doposud žádná léčba neexistovala.
PP-CPF-CZE-0096
Tento článek je komerční sdělení.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

seznam | nahoru

145. Pražští hygienici pokračují v prevenci v oblasti HIV/AIDS
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se v rámci svých preventivních aktivit spojených s řešením problematiky HIV/AIDS zapojila do projektu komponovaných
preventivních programů nesoucí název "Mezi nimi". Tento komponovaný preventivní program je určený žákům II. stupně základních škol a žákům středních škol a je realizován k příležitosti
světového dne boje proti HIV/AIDS 2016. Je zcela zdarma a jeho smyslem je v první řadě projekce preventivního hraného filmu "Mezi nimi" režiséra Davida Vignera a následná
diskuze / řízená interaktivní beseda s odborníky na téma problematiky HIV/AIDS.
"Jsem velmi rád, že byl tento projekt podpořen odbornou komisí Ministerstva zdravotnictví z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS na rok 2016 ," říká Jan
Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodává: "Hlavním smyslem této akce je oslovit co nejvíce adolescentů z pražských škol a formou projekce zajímavého filmu i
následné diskuze s odborníky zvyšovat zdravotní gramotnost této populace. Nutno také zdůraznit, že prevence šíření viru HIV stále patří mezi jednu z priorit v oblasti preventicních aktivit
hygienické služby v Česku."
Film "Mezi nimi" byl mj. doporučen také Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako preventivní pomůcka do školní výuky. Žáci tak mají jedinečnou možnost nejen zhlédnout zajímavý
film, ale také setkat se s odborníky na tuto problematiku a zároveň mají možnost je konfrontovat svými dotazy. Celková délka programu je cca 70 minut. První termíny projekce jsou domluveny na
1. a 2. prosince v 8.30, 10.00 a 11.30 ve Filmových ateliérech Barrandov , a.s. v Praze 5 - Hlubočepy.
"Aktuálně jsou připraveny první dva dny v prosinci. Spolu s produkčním týmem režiséra Vignera jednáne o dalších termínech, které by se uskutečnily v první polovině prosince ," dodává ředitel
Jarolímek.
K získání informací o této jedinečné akci jsou k dispozici v přiloženém letáku. HSHMP pořádá v rámci svých preventivních aktivit také interaktivní hry "Hrou proti AIDS" - viz blíže informace na
webových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/dokumenty/banner-prednasky-a-besedy-2311_2311_36_1.html.
Další informace k problematice HIV/AIDS jsou k dispozici na webových stránkách HSHMP http://www.hygpraha.cz/obsah/hiv-aids_446_1.html.
V Praze dne 23. 11. 2016
RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)

146. Vznik nové pracovní skupiny zaměřené na řešení problematiky HIV/AIDS na
území hlavního města Prahy za účasti pražské hygieny

seznam | nahoru

Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Magistrát hlavního města Prahy zřídil v květnu 2018 dočasnou pracovní skupinu pro zajištění implementace „ Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období
2018–2022“ na území hlavního města Prahy" (dále jen „pracovní skupina“).

V pracovní skupině jsou vedle zaměstnanců Magistrátu hlavního města Prahy též zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"), Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí
nad Labem, Sexuologického ústavu VFN a 1. LF UK, Národního ústavu duševního zdraví a České společnosti AIDS pomoc.

Cílem této pracovní skupiny je vypracovat Akční plán pro implementaci "Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022" na úrovní hlavního města Prahy, který
bude koncepčním dokumentem stanovujícím základní principy a přístupy k řešení problému infekce HIV/AIDS na regionální úrovni.
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HSHMP vítá vznik této nové pracovní skupiny také z důvodu obecné potřeby zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti v populaci v oblasti prevence tohoto závažného
infekčního onemocnění.

V období od zahájení sledování infekcí HIV, tj. od 1. 10.1985, do 31. 12. 2017, bylo v ČR celkově zjištěno 3160 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2421) a rezidentů (739).

Na území hlavního města Prahy dlouhodobě přetrvává nejvyšší výskyt infekce HIV (bydliště v Praze uvedeno klienty v době zjištění diagnózy), jak dokladují také pravidelné analýzy ze Státního
zdravotního ústavu, Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS, dostupné na: http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr .

K 31. 12. 2017 bylo na území hlavního města Prahy evidováno 1 540 HIV pozitivních osob, což představuje téměř 49 % ze všech případů HIV infekce v Česku. Za období od
konce loňského roku do závěru letošního měsíce května stoupl počet HIV pozitivních v ČR o 94, v Praze pak o 55.

Obrázek: počet HIV pozitivních případů v ČR na 100 000 obyvatel podle kraje bydliště v době první diagnózy za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
Zdroj: SZÚ, NRL AIDS

HSHMP se pravidelně zapojuje do aktivit spojených s prevencí šíření této závažné infekční nemoci. Od roku 2010 realizuje HSHMP interaktivní projekt primární prevence na
území Prahy s názvem „Hrou proti AIDS“. K dnešnímu datu se nám prostřednictvím tohoto projektu podařilo oslovit již cca 6 000 žáků a studentů pražských základních a
středních škol.
V Praze 16. 7. 2018
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel
Použité zdroje:

http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

147. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić
společně připomněli Světový den zdraví
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně 7. dubna, se v letošním roce věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí. Na
tiskové konferenci dnes téma uvedl ředitel české Kanceláře WHO Srđan Matić a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil konkrétní kroky ministerstva ke zvyšování
dostupnosti zdravotní péče v ČR.
Letošní téma všeobecného zdravotního pokrytí znamená zajistit, aby všichni lidé měli přístup ke zdravotnickým službám, které potřebují, kdy je potřebují a kde je potřebují, tedy přímo v srdci
komunity, aniž by utrpěli finanční potíže. „V letošním roce Kancelář WHO v Česku zaměřila svou kampaň na zlepšení pochopení všeobecného zdravotního pokrytí v kontextu
českého prostředí a dále na význam silné integrované primární zdravotní péče, která je dostupná všem lidem a je páteří zdravotnického systému. Naším cílem je zajistit, aby
všeobecné pokrytí zdravotními službami bylo realitou pro všechny, zejména pro ty skupiny a jednotlivce, kterým hrozí, že zůstanou opomenuty,“ říká Srdan Matić, představitel
WHO v ČR.
„Světový den zdraví je vhodnou příležitostí upozornit na to, že u nás stále existují nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči. Ministerstvo má proto jako jednu z priorit reformu
primární péče, která významně posiluje roli praktických lékařů v systému a zásadně tím zlepšuje organizaci péče o pacienta. Pacienti tak ve většině případů nebudou muset kvůli
receptu dojíždět za specialistou do centra, ale budou moci zajít za svým praktikem v blízkosti bydliště. Péče bude dostupnější. Nerovnoměrné rozmístění ordinací praktických
lékařů a zubařů pak řešíme dotačními programy, v rámci kterého podporujeme vznik nových praxí v oblastech, kde chybí,“ uvedl k tématu všeobecného zdravotního pokrytí ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch.
Mezi další kroky Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče na straně poskytovatelů patří především práce na personální stabilizaci českého zdravotnictví. Směrem
ke zvyšování komfortu pacientů je pak namířen například připravovaný Národní zdravotnický informační portál, dále intenzivní spolupráce ministerstva s pacientskými organizacemi při přípravě
související legislativy, či nedávno spuštěný program Státního zdravotního ústavu na podporu zdravotní gramotnosti lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.
V roce 1948 vyzvalo první Světové zdravotnické shromáždění k vyhlášení Světového dne zdraví, který by připomínal založení WHO. Tento den má sloužit jako upozornění, že bychom měli
neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života. Připomíná, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí
populace. Činnost této organizace je zaměřena zejména na prevenci. Od roku 1950 se Světový den zdraví slaví 7. dubna každoročně s jiným tématem, které odráží prioritní oblast současného
zájmu WHO. Den zahajuje dlouhodobé programy prosazování, které pokračují i po 7. dubnu. Více informací o Světovém dni zdraví naleznete na webu WHO.
U příležitosti Světového dne zdraví pořádá organizace studentů medicíny IMFSA CZ v regionech doprovodné preventivní a edukační kampaně , na které je zvána široká veřejnost. Akce
nazvané „Zdraví pod kontrolou – Světový den zdraví“ proběhnou od 10. do 14. 4. 2019 v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a v Plzni. Bližší informace na facebooku IFMSA Czech
Republic.
► Všeobecné informace WHO
► Materiály pro komunikaci
► Galerie videí
► Akce Zdraví pod kontrolou v ČR 2019
Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO byla zřízena v Praze v roce 1992, aby pomohla České republice při dosahování jejích hlavních priorit v oblasti veřejného zdraví a zároveň zapojení země do tvorby globálního
veřejného zdraví. Kancelář úzce spolupracuje s dalšími agenturami OSN a multilaterálními institucemi, které mají své zastoupení v České republice. Úlohou Kanceláře je prosazovat agendu
veřejného zdraví a reagovat na požadavky země v oblasti podpory tvorby politik pro udržitelný rozvoj zdraví, a to v souladu s holistickým přístupem k systému zdravotnictví. S pochopením
globálního vedení a normativní role WHO bylo v roce 2018 zastoupení WHO v ČR povýšeno jmenováním mezinárodního zástupce WHO, a to v souladu s celosvětovou kampaní na posílení
přítomnosti a spolupráce s členskými státy, včetně těch nejrozvinutějších.
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V Praze 5. 4. 2019
Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, Ministerstvo zdravotnictví
PhDr. Pavla Kortusová, Ph.D.
Kancelář WHO v České republice

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

148. Pražští hygienici školí zaměstnance dětských skupin
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se pravidelně podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských dětských skupin. Dne 16.
10. 2019 odborní zaměstnanci HSHMP uspořádali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin školení
hygienického minima pro zhruba 40 pracovníků dětských skupin ze všech městských částí Prahy. Jednalo se o jednu z akcí v rámci pravidelných, bezplatných seminářů pro
odbornou i laickou veřejnost, které HSHMP v průběhu roku pořádá.
Podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy
jsou stanoveny v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí je aktuálně v Praze evidováno 179 dětských skupin, což představuje druhý největší počet v ČR. Více dětských skupin je evidováno pouze ve
Středočeském kraji - 189.

HSHMP jakožto místně a věcně příslušný kontrolní orgán vykonává také v těchto zařízeních státní zdravotní dozor. Dětská skupina ve většině případů nemá vlastní kuchyni, pouze vydává
dovezenou stravu od jiného zařízení stravování nebo podává dětem stravu od rodičů. Výdej pokrmů dětem v dětské skupině je z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví činností epidemiologicky
závažnou, a tak i pro personál dětských skupin platí, že musí dodržovat zásady správné hygienické praxe. Pečující osoby musí zvládnout i základy osobní a provozní hygieny při manipulaci s
potravinami.

Školení bylo zaměřeno na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež a zejména na časté prohřešky, které hygienici řeší ve stravovacích provozech, tj. na
důsledné dodržování osobní a provozní hygieny.

FOTO č. 1: pohled do zasedací místnosti HSHMP, kde školení probíhalo, pracovníky dětských skupin školila ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Ing. Anna Füleová
Zdroj: HSHMP
Nedílnou součástí školení byl praktický nácvik zásad správné hygieny rukou. Cílem a snahou HSHMP bylo nabídnout zaměstnancům dětských skupin ucelenou informaci o významu dodržování
zásad osobní hygieny a postupu správného mytí rukou, které účastníkům akce za pomocí UV lampy vysvětlovala Mgr. Ivana Průšová, vedoucí oddělení HDM pro pobočky Západ, Severozápad a
Sever.
FOTO č. 2: kontrola pod UV lampou jasně prokázala zjevné nedostatky při mytí rukou
Zdroj: HSHMP
Bližší informace o dětských skupinách lze získat na webových stránkách:

● http://www.dsmpsv.cz
● http://www.hygpraha.cz/dokumenty/detska-skupina-2269_2269_428_1.html

V Praze 25. 10. 2019

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)

seznam | nahoru

149. Gerontoložka Iva Holmerová: Razím pojem bezvěkost
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

10.11.2021 (07:45:18)

Internet

Zdravotní gramotnost

Ukforum.cz - Články

Martin Rychlík

Kultura a vzdělávání

Je docela na roztrhání; má zjevně plno povinností, přesto je stále laskavá, milá. Docentka Iva Holmerová strávila uplynulé tři dekády intenzivní prací, která pomáhá seniorům žít plnější, kvalitnější
životy. Čas pro magazín Forum si proděkanka pro zahraniční vztahy FHS UK udělala i o své dovolené, kdy doháněla některé resty – přípravu výukových plánů, evropské kurikulum pro zdravotníky
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„dlouhodobé péče“ i vlastní výzkumy.
„Pojem dlouhodobá péče nezní moc dobře, není to paliativní, ale vlastně postakutní péče, jíž jsme v Česku dosti dlužni. Přitom se právě taková péče v rozvinutých zemích týká čím dál více lidí; je
potřebná. Málo se zabýváme i problematikou stárnoucích lidí s mentálním postižením,“ říká Iva Holmerová, jež od roku 2004 působí na humanitní fakultě – nově sídlící v oceňované budově v Libni
(Tróji) –, kde vede Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO).
Jaké je podle ní české zdravotnictví? „Jsem přesvědčena, že naše zdravotnictví je prostě skvělé, ale týká se to hlavně akutní péče – ostatně jsme to viděli i během covidové pandemie. Zdravotníci
s obrovským nasazením i kvalifikací zachránili, koho mohli. Přesto to nestačilo... Tuzemským problémem je prevence – máme nedostatky ve zdravotní gramotnosti, jak říká profesor Jan
Holčík. A na druhém konci i doléčení, rehabilitace, opravdu dlouhodobá péče, kterou zvláště senioři potřebují. Jsme schopni vynaložit enormní prostředky, abychom lidi zachránili, odoperovali,
transplantovali orgány, ale poté, když potřebují s nějakou disabilitou normálně žít, už jim nejsme schopni plně zajistit potřebné služby,“ míní.
Rozkročena mezi obory
Vystudovala všeobecné lékařství, ale už dekády tíhne i k sociálnímu rozměru oboru. Pohybuje se na „zdravotně-sociálním pomezí“, dá se říci. I proto se habilitovala na nejmladší z fakult UK a v
holistickém oboru: v kulturní antropologii. „Víte, já se s tím svým oborem někam jen těžko vejdu,“ směje se.
„Když se podíváte na habilitační jmenovací obory napříč medicínami, tak my jsme pro ně moc sociální, ale ne zase úplně. Jsem proto nesmírně vděčna liberální FHS UK, že jsme díky vstřícnosti
někdejších děkanů Jana Sokola, Ladislava Benyovzského a nyní děkanky Marie Pětové mohli vybudovat centrum pro studium dlouhověkosti, jež vznikalo odspodu, přes projekty,“ líčí sociální
gerontoložka.
CELLO však nevyhnutelně spolupracuje s lékařskými fakultami. Díky udělenému Donatiu se rozšíří součinnost Holmerové s 2. LF UK a její nově vznikající geriatrickou klinikou, čilé kontakty má
právě s tamními neurology z Motola (jmenovitě s profesory Jakubem Hortem, Janem Laczó a docentem Martinem Vyhnálkem, jak o tom píšeme na dalších stránkách), tak s různými pracovišti
všech lékařských fakult UK, ale i Matfyzem. „To je trochu překvapivé, že? Moc si vážím spolupráce s Katedrou aplikované matematiky MFF UK, kdy řešíme distribuce materiálů v krizových
situacích – což vychází z potřeb během pandemie, kdy bylo nutné dodávat roušky, dezinfekce a podobně,“ vypráví Holmerová. Její studentka Judita Matyášová s dalšími kolegy distribuovala v
rané fázi potřebné pomůcky do řady domovů.
S pomocí má Holmerová letité zkušenosti. V roce 1991 spoluzakládala jedno z prvních specializovaných center v Praze 8. „Říkali jsme si tehdy, že se zvyšuje poptávka po péči o starší lidi. Klesala
porodnost, byly nám tedy poskytnuty jedny jesle... Načrtli jsme takový ,vzdušný zámek´, ale přes všechny kotrmelce se vizi podařilo naplnit,“ vypráví proděkanka, jež s kolegy nastavila systém
péče, služeb, osvěty a terénní pomoci pro seniory i jejich rodiny – a to i v rámci později vzniklé České alzheimerovské společnosti. Dnes je prý příkladů dobré praxe spousta, jmenuje například
péči Prachatic, Chrudimi anebo Horních Počernicí; kvalitní služby pro lidi s demencí se dají rozpoznat podle loga vážky (udíleného touto společností).
Včasná příprava na budoucnost
Holmerová předsedá organizaci Alzheimer Europe, má mezinárodní rozhled. A věnuje se přípravě nastupující generace expertů ve studiích dlouhověkosti.
První doktorandkou těchto longevity studies byla Kate Shiells z Bristolu, přičemž se Čechům díky projektu INDUCT podařilo nakouknout „do oborové kuchyně“ i takovým pracovištím, jako jsou
univerzity v Amsterdamu, Maastrichtu, Salamance, Nottinghamu anebo University College London.
„Dlouhověkost v češtině je zavádějící. Ale longevity znamená i dlouhost, to je významné, neboť vše se prodlužuje, lidé včetně postižených se už dožívají vyššího věku, déle se vzděláváme,
pracujeme či budeme pracovat... Vezměte si, že do poloviny 21. století tu bude deset procent lidí starších osmdesáti let! To je i pro mne neuvěřitelné číslo, takže je zjevné, že se spektrum služeb
bude muset lidem přizpůsobit, když jsou i déle aktivní. Můžeme se dočkat rekvalifikací klidně i v padesáti letech, čtvrtí přátelských pro seniory, obchodů s asistenčními pomůckami, jako je tomu
třeba v Japonsku,“ líčí docentka Holmerová, která pro svěží žití doporučuje pravidelný pohyb, četné aktivity, sociální kontakty i zdravé stravování.
„Říkám tomu bezvěkost... s určitou nadsázkou, samozřejmě. Ono pak bude v podstatě jedno, jestli je někomu 65, 75, 85 nebo 95 let, ale rozhodující bude jeho zdravotní stav, kondice, funkčnost. V
důsledku špatné životosprávy pak na tom může být někdo v 55 letech hůře nežli aktivní sedmdesátník. Takovou bezvěkost jsme si všichni uvědomovali, když jsme jednali se zakladatelem naší
fakulty, profesorem Janem Sokolem, jenž nedávno zesnul. U něj věk nehrál roli. On svojí aktivitou, tolerancí, pokorou, moudrostí a řekněme dobrotou byl stále takový, že nás ani nenapadlo řešit
jeho věk, zda překročil osmdesátku,“ vzpomíná Iva Holmerová na filosofa, s nímž „senioři psali Wikipedii“. Vedl je k aktivnímu – a plodnému životu.
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D.
Je proděkankou FHS UK pro zahraniční vztahy. Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství UK; specializuje se na geriatrii, veřejné zdravotnictví a medicínu dlouhodobé péče. Doktorát Ph. D.
získala v oboru sociální gerontologie, habilitovala se v kulturní antropologii s tématem péče o seniory a pacienty s Alzheimerovou nemocí. Je zakládající ředitelkou Gerontocentra na Praze 8
(vzniklo roku 1991) a byla i u zrodu České alzheimerovské společnosti (1996), předsedá organizaci Alzheimer Europe. Řeší či se podílela na řešení řady velkých mezinárodních projektů
(PALLIARE, INDUCT a další), kdy získávala kontakty na experty z Nottinghamu, UCL. Amsterdamu a odjinud. Je spoluautorkou asi osmdesáti studií. Dbá o osvětu. Na jaře obdržela prestižní
Donatio Universitatis Carolinae.
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Dlouhá léta, už třicet let si přitom říkáme, jak je na tom české zdravotnictví dobře, jak vysokou má kvalitu. To je naprostá pravda a naše zdravotnictví znovu potvrdilo své přednosti v průběhu
pandemie. Ovšem každý, kdo kdy pracoval ve zdravotnictví, ví dobře, že jeho kvalita je možná jen díky velkým obětem lékařů, sester a vůbec všech zdravotníků. Zároveň se pod jeho povrchem
hromadí systémový dluh, který stát a kraje musí opakovaně sanovat. A to se bude jen zhoršovat. Proč? Protože české zdravotnictví se vůbec nemění a nereaguje na změny ve svém okolí. Ve světě
kolem nás. Ať už jde o stárnutí populace, nárůst chronických nemocí, všeobjímající digitalizaci nebo měnící se potřeby a preference lidí. Mimo schválení eReceptu se toho za poslední roky
opravdu mnoho nezměnilo.
Zároveň je chybou, že se debaty o zdravotnictví příliš neúčastní ti, kteří zdravotnictví financují. Ať už jde o jednotlivé občany – jeho klienty, nebo o zaměstnavatele, kteří to z velké části platí. V
realitě pak debatují hlavně ti, kteří jsou na konci dne příjemci peněz. Zástupci nemocnic a sdružení poskytovatelů. A proč ti by něco měnili? Nemají důvod.
Přitom objektivní poznatky a data z mnoha zemí potvrzují, že naše zdravotnictví nepotřebuje další peníze, ale strukturální změny. Změny, které by za stejné peníze přinesly více muziky, které by
ulehčily život zdravotníkům a které by nám, klientům zdravotnictví, zajistili lepší a zdravější život. A které by v neposlední řadě zdravotnictví ekonomicky stabilizovaly a posunuly jej do budoucna.
Zkusili jsme proto shrnout to, co ve světě funguje, do jednoduchých 12 bodů se zdůvodněním, jak by mohly českému zdravotnictví pomoci. Ať už jde o razantní posílení prevence, přes digitalizaci
a e-health, až po posílení pravomocí pojišťoven, řízení péče optikou kvality a modernizaci struktury poskytovatelů. Nejde tak o žádné utopie, ale o pragmatická řešení, která fungují v zahraničí a v
menším rozsahu a prvních krocích občas i u nás.
Proč to udělat? Protože vztah mezi prevencí a zdravím lidí je jasný a mnohokrát popsaný a my v tom jako ČR neděláme dost. A nejde jen o zdraví lidí, neboť investice do prevence pomáhají i
zaměstnavatelům, přeneseně státu (platba daní) a celé ekonomice. Dle globální studie WHO a EU Observatory on Health Systems totiž v případě kardiovaskulárních onemocnění, diabetu nebo v
oblasti duševního zdraví jen 45 % – obřích – nákladů jde na vrub zdravotních pojišťoven. Pětapadesát procent nákladů nevidíme přímo, neboť jde o ztráty vzniklé tím, že lidé nemohou pracovat a
zaměstnavatelé produkovat zboží a služby. V případě ČR přijde každý rok ekonomika kvůli nemocnosti o nějakých 700 miliard korun, což je přibližně 14 % HDP.
Nejde ale jen o ekonomiku a finance. V prvé řadě bylo opakovaně prokázáno, že díky většímu důrazu na prevenci mohou být budoucí šedesátníci ve stejném zdravotním stavu jako dnešní
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padesátníci! Jak je to možné? Protože většina nemocí, které nás ve starším věku postihují, je v čase odložitelná, zmírnitelná a jednodušeji a levněji zvládnutelná právě skrze prevenci. Civilizační
nemoci totiž prostupují 80 % celého zdravotnictví.
Jak na to? Je třeba otočit současnou filozofii zdravotnictví, v níž občana chápeme především jako pacienta-nemocného a zdravotní systém o něj pečuje jen, když je třeba něco opravit. Bylo by
proto vhodné změnit zákon o zdravotním pojištění tak, aby pojišťovnám dal právo a povinnost zřídit a financovat moderní preventivní programy, které budou fungovat; dnes totiž jen předepisují
„vitamíny na pojišťovnu“. Zdravotníky v primární péči je pak třeba finančně motivovat, aby prevence byla jedním z pilířů jejich práce. V tomto ohledu je třeba dodat, že země OECD na prevenci
vydávají mezi 2 a 4 % všech financí, které do zdravotnictví jdou. V případě ČR to je pouze několik desítek korun na hlavu, což dělá nějakých 0,24 % financí na zdraví! Dva roky zpátky to bylo 54 Kč
v průměru za člověka a kalendářní rok.
Proč to udělat? Podle dostupných analýz 60 % Čechů toho o zdraví a jak se udržet zdravým moc neví. Jakože skoro nic. Odborně se tomu říká zdravotní gramotnost a jako země na tom jsme
bohužel hůř než většina Evropy. Přitom mít základní vědomosti o tom, co našemu zdraví prospívá a škodí a co můžeme udělat sami pro sebe, je jednou z nejdůležitějších znalostí pro život. Plus
dobře udělané preventivní programy z bodu 1 fungují nejlépe tak, když se potkají s dobře informovanými a motivovanými lidmi. Dejme si jeden příklad za všechny: v Česku jsou 2 miliony kuřáků, z
nichž přibližně 1,4 milionu by chtělo přestat kouřit. Jenže většina nemá dostatečné informace a neví jak na to. A proto jen 5 % z nich uspěje. Studie však ukázaly, že skrze moderní informační
kampaň spojenou s behaviorální intervencí to zvládne 3x více lidí. Jen za tímto číslem se pak skrývají stovky zachráněných životů a úspora stovek milionů korun každý rok.
Jak na to? Dobré příklady ze Slovenska, Německa nebo Nizozemí ukazují, že zdraví by nemělo zůstat pouze tématem zdravotnictví a ke slovu by se měli více dostat zaměstnavatelé, odbory a
školy. Zdravotní gramotnost by měla být vyučována na základních školách a více by měli být zapojeni právě zaměstnavatelé (není nic neslušného na tom říct, že zdravý a spokojený
zaměstnanec je produktivnější!). Lidé by pak měli být zdravotním systémem motivováni ke zdravému chování (za využití principů behaviorální ekonomie) a stát by měl podpořit tvorbu moderních a
srozumitelných edukačních programů zaměřených na hlavní rizikové skupiny a zavést novou zdravotnickou profesi edukátora pacientů s chronickými nemocemi (jako mají například na Slovensku).
Proč to udělat? Protože digitalizace zjednodušuje život poskytovatelům i pacientům. Poskytovatelům ušetří čas a peníze nutné na administrativu. Na tu jdou přitom obří peníze. Data z osmi
rozvinutých zemí ukázala, že na administrativu jde v Nizozemí 19,8 % celkových výdajů nemocnic, v Anglii je to 15,5 % a v Kanadě 12 %.
E-health také zvyšuje kvalitu péče, zabraňuje zbytečným opakovaným vyšetřením i předpisům léků, umožňuje lépe řídit nemocnice a koordinovat nemocniční a ambulantní péči a pomáhá
pacientům v prevenci i léčbě. Jen špatná koordinace péče stojí další 4 % všech financí, které na zdraví dáváme. Studie WHO v tomto ohledu ukázala, že evropské země by jen skrze nasazení ehealth monitoringu prodloužily život a zachovaly zdraví 11 milionům chronických pacientů, ušetřily 99 miliard eur nákladů na péči a zvýšily HDP o dalších 93 miliard eur. E-health také představuje
jedinou možnost, jak reagovat na zvýšené potřeby lidí při neměnné kapacitě systému. Více lékařů a sestřiček totiž mít nebudeme. Bohužel. Digitál a technologie napomůžou i prevenci, protože
pacient, který zná svůj zdravotní stav a má data „u sebe“ se statisticky stává zodpovědnějším.
Jak na to? Nastavit základní rámec a pravidla musí stát. Jde o legislativní zakotvení, metodický rámec, standardy a pravidla bezpečnosti. Ale zahraniční zkušenosti ukazují, že implementace by
měla jít zespodu, ideálně za podpory úhradových mechanismů zdravotních pojišťoven. Tím by byla zajištěna motivace poskytovatelů, aby e-health zaváděli sami a aktivně testovali jeho
uživatelskou příjemnost s lékaři a pacienty. Nizozemí, Dánsko nebo Izrael tohle zvládají na jedničku, tak to pojďme udělat podobně.
Proč to udělat? Ve všech oborech ekonomiky, od průmyslu, přes školství až po opravny aut lze dnes najít dobrá a ověřitelná data o tom, jak si kdo stojí. Prostě kdo je v čem dobrý a v čem by se
mohl zlepšit. Lze tak srovnávat a o výsledcích mluvit. Ve zdravotnictví ovšem nic takového není a systém je složitě pochopitelný pro všechny jeho aktéry: od ministerstva, přes pojišťovny až – a to
je nejdůležitější – pro pacienty. Když nejsou data, nelze systém řídit, hledat si lékaře dle potřebných parametrů nebo alokovat finance. A není ani možné tlačit na zlepšení. Přitom to jde, kdy
příkladem budiž britský NHS UK Open data projekt. V něm jsou se zpožděním jen několika týdnů publikovány anonymizované otevřené datové sady z celého anglického zdravotnictví.
Jak na to? Hrubá, nestrukturovaná data v systému jsou již dnes a leží v informačních systémech poskytovatelů, ve zdravotních pojišťovnách a centrálních institucích (např. ÚZIS). Nyní je třeba
definovat strukturu elektronické zdravotní dokumentace a co nejvíce dat otevřít v anonymizovaném open formátu. Nejprve data z Národního zdravotního informačního systému a pak zapojovat
další zdroje.
Proč to udělat? Protože dnešní výběr poskytovatele je velká loterie – v ČR máme jak péči na špičkové světové úrovni, tak tu s vysokým rizikem pro pacienta. A kvalitu příliš neřídíme. Existují přitom
objektivní kritéria, kterými lze kvalitu péče hodnotit a na základě toho dát vodítko jak pacientům, tak manažerům zdravotního systému. Pomůže to také k finančním úsporám, jak bylo mnohokráte
popsáno v literatuře; uveďme za všechny slavné texty profesorů Michaela Portera a Roberta Kaplana z Harvardské univerzity.
Jak na to? Kancelář zdravotního pojištění ve spolupráci s některými odbornými společnostmi již zahájila systematické měření kvality. Super! K tomu jsou ale třeba lepší data (viz bod 4) a zároveň
je práci třeba významně rozšířit a umožnit účast univerzit a výzkumných institucí. Pro každou úroveň zdravotní péče musíme nastavit specifické indikátory kvality a ty sledovat dlouhodobě.
Poučme se také od nejlepších, mezi něž patří Francie a Velká Británie.
Proč to udělat? Cílem je, aby financování zdravotnictví bylo udržitelné a peníze se do něj nemusely dolévat jen na základě politických rozhodnutí vedoucích k dalšímu zadlužování země nebo (v
případě navýšení sazeb zdravotního pojištění) k ohrožení mezinárodní konkurenceschopnosti české ekonomiky. V roce 2011 totiž byly výdaje zdravotních pojišťoven 217 miliard korun a teď o
deset let později je to už miliard 360. Celkové výdaje na zdraví jsou pak dle statistického úřadu 478 miliard Kč. I po očištění inflace jde o extrémně rychlý nárůst.
Jak na to? Následujme příkladu evropských lídrů v této oblasti, jako je například Nizozemí. Zlepšeme využití peněz, které už máme k dispozici, a tím otevřeme cestu pro vyšší přísun soukromých
prostředků při zachování všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče. Pojišťovny by k tomu měly získat vhodné nástroje, například formou zdravotního připojištění. Navíc společnost je již dnes
ochotna si za zdravotní péči připlácet, jen je třeba zvolit vhodný model.
Proč to udělat? Primární péče je schopna velmi dobře zvládnout 80 % všech zdravotních intervencí a je vždy méně nákladná než specializovaná a nemocniční péče při stejné kvalitě. Přitom v
zemích OECD jde na primární péči pouze 14 % financí. I české zdravotnictví dlouhodobě stojí na akutní nemocniční péči a husté síti ambulantních specialistů. Nikoliv na „prakticích“. A to je chyba.
Pohyb pacienta systémem je pak nekoordinovaný a nevyužíváme způsoby, jak mu umožnit zůstat v domácí péči. Domácí péče přitom poskytuje vyšší kvalitu života a komfort než nemocnice. To
perfektně platí i v oblasti duševního zdraví. V tomto ohledu se sluší podotknout, že jestli je nějaká část zdravotnictví, která jde správným směrem, tedy mimo nemocnice k primární a ambulantní
péči, tak je to právě péče o duševní zdraví.
Jak na to? Je třeba posilovat kompetence praktických lékařů a umožnit jim více léčit chronické nemoci. Je také třeba motivovat mladé zdravotníky, aby měli zájem v primární péči pracovat. Dnes je
totiž 40 % praktiků starších než 60 let. Ke specialistům a do nemocnic by se pak měli dostávat jen pacienti se složitými diagnózami a komplikacemi. Finance je třeba nasměrovat tak, aby primární
péče nekomplikované pacienty neodesílala „jinam“. Spolu s tím je třeba zvýšit motivaci pro primární a sekundární prevenci (viz body 1 a 2). Stejně tak i financování dlouhodobé a domácí péče
musí být posíleno a navázáno na péči sociální. Tohle je naše velká bolest a vrátíme se k tomu v bodě 12.
Proč to udělat? Naše zdravotnictví dnes řeší jiné problémy než před 50-70 lety, kdy vznikala současná síť poskytovatelů zdravotní péče. Jsme prostě už jinde. Navíc máme dlouhodobý problém s
počty lékařů a sester, které proto musíme dostat tam, kde mohou být nejvíce prospěšní. Jinak systém akutních lůžek není personálně udržitelný. Vzhledem k potřebám a demografickému vývoji
musí být kladen důraz na chronické nemoci a péči v komunitě.
Jak na to? Určeme síť nemocnic, které musí zajišťovat akutní neodkladnou péči v nepřetržitém rozsahu a ostatní od této zátěže osvoboďme. Ať nadále poskytují akutní péči v rozsahu, ve kterém
mohou garantovat kvalitu i ekonomickou udržitelnost. A k tomu ať se soustředí na následnou péči, prevenci a péči poskytovanou v komunitě. Vláda začala správně koncepcí akutních příjmů, ale
mělo by se pokročit dále.
Proč to udělat? Finanční možnosti každého zdravotnictví jsou omezené; tak to prostě je. A ne vše, co nabízí technologické a farmaceutické firmy, může být v plné míře hrazeno ze zdravotního
pojištění. Proto je potřeba dobře vážit, jaké věci financovat, aby systém pomohl maximálnímu množství potřebných pacientů. Česko nyní hodnotí z poměru nákladů a přínosů nové léky, ale už ne
přístroje, zdravotnické prostředky, preventivní programy, vakcíny nebo výkony. V systému sofistikovaného hodnocení tak zaostáváme za vyspělými zeměmi jako Nizozemí, Německo nebo
Skandinávie a jsme skoro jediní v EU, kteří jej neaplikují na nefarmaceutické technologie.
Jak na to? Je třeba zákonem nastavit hodnocení všech novinek, které vstupují do systému úhrad a které pro něj znamenají významné náklady ve srovnání se současným stavem. Dále musí být
vytvořeny odborné kapacity, jako se to povedlo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v případě léků. Tyto investice se násobně vyplatí a systém může být spolufinancován dodavateli technologií. Je
to tak standardem na západ od nás. Postupně by se měly přehodnocovat i dnes používané technologie a také digitální nástroje, které budou do zdravotnictví přicházet.
Proč to udělat? Protože máme málo práceschopných lidí už dnes a situace se bude zhoršovat s postupným stárnutím obyvatelstva. V tomto ohledu vhodně zvolené investice do zdravotnictví a do
prevence dokážou zvýšit ekonomický růst díky zvýšení produktivity, viz bod 1, kde jsme psali o tom, že díky nemocnosti česká ekonomika přichází o 14 % svého HDP. Je také potřeba pacienty
motivovat k tomu, aby měli zájem se po nemoci vracet do práce. Česko je přitom hluboko pod průměrem OECD v podílu práceschopné populace ve věku 60-64 let, což je způsobeno tím, že v 50.
roce věku má 50% populace alespoň jednu chronickou diagnózu. A opět jsme u tématu prevence a u toho, že nemocem je vždy lepší a levnější předcházet, než je řešit.
Jak na to? Provést analýzu práceschopnosti populace dle nemocnosti a identifikovat možnosti zlepšení. Nastavit úhrady tak, aby ten, kdo se může díky moderním terapiím aspoň částečně vrátit do
práce, tuto léčbu také dostal. Motivovat lékaře, aby zachování práceschopnosti bylo jedním z indikátorů kvality.
Proč to udělat? Protože musíme poskytnout správné motivace jak poskytovatelům, tak pojišťovnám a občanům. Poskytovatelům se musí vyplatit léčit kvalitně a efektivně, pojišťovnám nabízet
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svým klientům co nejlepší služby za co nejnižší peníze a občanům dbát na vlastní zdraví. Dnes jde většina plateb podle historických rozpočtů a nikdo nemusí měnit své chování. Nejsme tak
schopni reagovat na nové zdravotní výzvy.
Jak na to? Pojďme platit poskytovatelům nejen za jejich existenci, ale také za výsledky – peníze ať jdou za pacientem a kvalitou. Pokud budeme mít indikátory kvality, lze to udělat. Také pojďme
dát zdravotním pojišťovnám větší odpovědnost a samostatnost, jejich klientům větší možnost výběru zdravotního programu a reálné bonusy za zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví. Jsem
zodpovědný, budu platit méně. Nejsem zodpovědný, budu platit víc.
Proč to udělat? Protože stárneme, sociálně-zdravotní péče bude třeba mnohem více a již dnes není jednoduché se k ní dostat. Jen za posledních deset let se přitom v ČR počet obyvatel starších
65 let zvýšil z 1,63 na 2,13 milionu. V příštích třiceti letech se pak toto číslo zvýší na 3,1 milionu, tedy o více než 50 % a v rámci celé ČR budou senioři tvořit 32 % obyvatel. Naše zdravotnictví a
sociální péče na to vůbec nejsou připravené. Péče není koordinovaná, staří lidé nevědí, na co mají nárok a těžce hledají kvalitní služby. V tomto ohledu je třeba zbourat bariéru mezi zdravotní a
sociální péčí a analyzovat nové sdružené modely financování. Je třeba také myslet na to, že stárnutí obyvatel má přímý dopad na financování celého zdravotnictví.
Jak na to? Investovat více do rehabilitace, tedy návratu schopnosti pacientů postarat se sami o sebe. Pro ty, kteří už to nedokážou, zajistit možnost zůstat co nejdéle doma se zdravotní (domácí
péče) a sociální podporou (pečovatelské služby). Systematicky měřit kvalitu a efektivitu jednotlivých poskytovatelů a umožnit klientům možnost volby, včetně soukromého příspěvku na sociálně
zdravotní služby, včetně připojištění.
článek původně vyšel na webu INFO.CZ

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (2x)

151. Neuralgické body slovenského zdravotnictví v přístupu k prevenci? Slabá
účast na screeningu či transfer vědeckých poznatků do rozhodování
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Zdravotní gramotnost

Ekonomickydenik.cz - Články

Michaela Koubová

Ekonomika a Finance

„Investice do zdravotnictví a prevence hodnotím jako klíčové z pohledu celkové udržitelnosti zdravotního systému, ale i celkové kondice obyvatelstva. Za účelem nastavení a implementace
efektivních programů prevence a kontroly chronických onemocnění je zároveň nevyhnutelná koordinace a reakčnost zdravotnického systému a jeho propojenost s technologickými a organizačními
inovacemi,“ uvádí Vladimír Lengvarský s tím, že je třeba snižovat nerovnosti, co se zdraví týče, a zjednodušovat občanům přístup ke kvalitní péči.
Zásadní je přitom úloha zdravotních pojišťoven či ústředních orgánů státní správy. Jejich fungování je sice zákonně upraveno, další potenciál však skýtá změna paradigmatu s cílem zvyšovat
investice do prevence a včasného odhalování nemocí. To ve výsledku povede k úsporám za léčbu chorob v pokročilejších stadiích.
„Pojišťovny by také měly mít zájem na zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatel a svých pojištěnců. Ústředním bodem celého mechanizmu je však občan, jeho zodpovědnost vůči vlastnímu
zdraví a rozhodnutí podléhající osobní volbě. Rizikové faktory zodpovědné za úmrtí jsou totiž do velké míry kombinací behaviorálních a metabolických faktorů,“ podtrhává Lengvarský.
Slovenskému ministerstvu se přitom v poslední době podařilo určit několik neuralgických bodů v přístupu k prevenci. „Bude potřeba přehodnotit transfer vědeckých poznatků do rozhodovacích
procesů, stejně jako zvýšit nízkou účast na preventivních screeninzích. Tyto screeningy jsou z medicínského i ekonomického hlediska vysoce efektivní za předpokladu, že jsou organizované a
pravidelně vyhodnocované,“ přibližuje Vladimír Lengvarský.
Vedle toho jsou známy efektivní kroky, jako je například zdanění sladkých nápojů, které přispívají ke vzniku obezity a cukrovky. Podobně je tomu také u tabáku a alkoholu. Podle Lengvarského je
proto potřeba problematiku koherentně uchopit, vést širokou debatu a vytvořit průřezové akční plány.
Slovensko se už nyní v oblasti prevence opírá o Národní plán boje proti rakovině, kde je zahrnuta například komunikační kampaň cílící na informovanost o rakovině kolorekta či certifikace
mamografických center.
„Těmito aktivitami reflektujeme i Evropský plán proti rakovině, který je klíčovým partnerem a pilířem silné evropské zdravotní unie. Jsem přesvědčený, že mezinárodní prostor je prostorem, který
dokáže poskytnout expertizu a další činnost, z níž je možno dále těžit a rozvíjet na národní úrovni,“ poukazuje Vladimír Lengvarský.
Ministr Lengvarský také připomíná, že stárnutí obyvatel bude vyvíjet tlak na výdaje ve zdravotnictví a také na dlouhodobou péči. Předpokládá se tak, že míra růstu výdajů v této oblasti na
Slovensku během nadcházejícího desetiletí převýší průměr EU.
„Zároveň ale zdravotnický systém ve světle započatého reformního procesu vykazuje značný potenciál ve zvyšování efektivity prostřednictvím lepší kontroly výdajů, přesunutí těžiště do ambulantní
péče a navýšení investic do prevence a podpory zdraví,“ dodává Lengvarský.
Mezinárodní panel Stálé konference českého zdravotnictví se uskutečnil za laskavé podpory generálního partnera konference Všeobecné zdravotní pojišťovny, spolupořádajícího partnera
Institutu pro střední Evropu a partnerů společností Sprinx Pharma a Satum Czech.
Dalším tématům panelu se budeme věnovat v dalších vydáních Ekonomického deníku.

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (2x), gramotnost (1x), gramotnosti (1x)

152. Asociace pro komunikaci a marketing ve zdravotnictví (a HOSPITALin)
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Redakce HOSPITALin

Zdraví a zdravotnictví

Připravili jsme limitovaný výtisk HOSPITALin SPECIAL, a máme k tomu důvod. Pokud v něm zalistujete, shledáte důvodů dokonce víc. Především vám představíme Asociaci pro komunikaci a
marketing ve zdravotnictví.
Svět nemocnic tvoříme společně – tak zní motto naší další činnosti. Dva roky jsme prožívali mimořádnou situaci, během níž se dramaticky změnil. Z tohoto světa odešlo přes třicet tisíc lidí a
desítky tisíc jich zachránili zdravotníci. O jejich práci se intenzívně zajímala média, oj proti pandemii se stal mediálním tématem číslo jedna.
V pomyslné první linii jsou vždy lékaři a zdravotníci, záchranáři. Ale ještě kousek před nimi stáli tiskoví mluvčí a jejich kolegové, kteří mají na starost komunikaci s veřejností. První týdny nikdo nic
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nevěděl, organizace vázla a řešení přebírali hejtmani krajů. Ač se postupně situace stabilizovala, bylo dál nutné veřejnost nejen uklidňovat prostřednictvím komentářů vědeckých veličin v
televizních zprávách. Stejně důležité, ne-li více, byly a jsou zprávy o stavu a připravenosti krajské a oblastní nemocnice, kam nás může v kritické situaci záchranka (také krajská) dopravit.
Nevracíme se k běžnému životu. Svět nemocnic bude už navždy jiný. Abyste o něm měli jasnou představu, dovedli si představit konkrétní lidi, i když vás třeba ošetřovali s maskou a v ochranném
obleku, to vám zprostředkují tiskoví mluvčí. Lidé z nemocnic, kteří denně informují, zveřejňují dobré zprávy, varují a poskytují rady. Starají se o weby a nemocniční časopisy, obrazovky, interní
informační systémy.
Asociace pro komunikaci a marketing ve zdravotnictví sdružuje profesionály za účelem sdílení informací, denního zobrazování dění ve zdravotnických zařízeních. Jejím prostřednictvím se
seznámíte nejen s osobnostmi jednotlivých nemocnic, hrdiny všedního dne v běžném provozu, novinkami, ale i třeba nabídkou zajímavého zaměstnání se sociálním luxusem, aktuálním stavem na
parkovišti nebo mimořádně uzavřeném vjezdu do areálu.
Projekt HOSPITALin / www.hospitalin.cz už 10 let slouží jako platforma, která dává prostor všem stejný. V obsahu najdete rozhovory i tiskové zprávy. Díky pandemii jich je podstatně víc, než když
jsme k vám přivezli první výtisky (počátkem roku 2012). Ale to všichni tiskoví mluvčí znají a prožívají. Stále rostoucímu zájmu vycházíme vstříc i propojením s dalšími médii.
Postupně budeme spolu s vámi naplňovat SVĚT NEMOCNIC ONLINE . Uvidíte na online obrazovkách ve vašich nemocnicích a webech mediální výstupy a materiály o vás, připravené pro vás a
vámi. Posíláte nám videa, tiskové zprávy, autorské materiály, portréty i krátké reportáže - pokračujte :)!. A pokud Vás o konkrétní téma požádáme, zprostředkujeme jeho publikaci na všech
dohodnutých plochách a online virtuálním prostoru. DO obsahu nezasahujeme a nic nesmažeme!!!
Asociace pro komunikaci a marketing (AKMZ) slouží krajům, krajským skupinám zdravotnických zařízení, a hlavně veřejnému zájmu. Založili jsme ji už před čtyřmi lety, ale teprve aktuální
situace vyvolala potřebu aktivních kroků a rozšíření činnsti.
Podpora informovanosti i zdravotní gramotnosti, nabídka orientace pro pacienty i doprovod (hned na HP najdete mapu, která vás navede na stránky partnerských nemocnic) jsou naše hlavní
cíle. Rádi najdeme odkazy na naši platformu i ve vašem zpravodajství a na stránkách nemocnic. A nejraději ze všeho publikujeme autentické materiály od vás.
Sledujte i naše spolkové stránky www.akmz.eu. Na nich uvádíme základní informace i o tom, co nemocnicím a jejich tiskovým mluvčím nabízíme. Účast v grémiu AKMZ, setkávání se špičkovými
odborníky a reprezentanty státních či privátních společností, které s naší prací souvisejí. A hlavně prostor pro vaši kreativitu a názor, zaslaný třeba na videu. Jak přímo na obrazovkách, tak na webu
www.hospitalin.cz sdílíme vaše příspěvky nepřetržitě. Limitované edice HOSPITALin mohou představit nejvýznamnější osobnosti, zařízení i projekty vašeho kraje a dlouhodobě působit tam, kde
mají největší a nejdelší efekt – víme, že v čekárnách, na recepcích a pokojích má nás magazín už desátý rok své čtenáře (a mimořádnou čtenost).
Na téma publikace se kdykoli ozvěte na , na téma AKMZ na mail, který si vyberete na stránkách www.akmz.eu. Přijedeme samozřejmě k vám, pozdravit se s dávno známými kolegy, konečně se
setkat s těmi, se kterými si jen píšeme nebo voláme a pozdravit vás zcela nové.
Svět nemocnic tvoříme společně, přece!
Jan HOVORKA
spoluzakladatel AKMZ
ředitel mediální sekce

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnosti (1x)
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153. Na cestě k evropské strategii pro řešení koronavirové pandemie
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NEZNÁMÝ

Zpravodajství

Snížení výskytu onemocnění covid-19 v Evropě v prvních jarních měsících roku 2021 vedlo v létě k podstatnému uvolnění restrikcí, a to navzdory výskytu a šíření nakažlivější varianty delta. Podle
očekávání toto uvolnění vedlo k opětovnému nárůstu infekce. Jak by měla Evropa postupovat, jaké strategie by měla přijmout a jaká konkrétní rizika by měla zvážit do budoucna? ptá se lékařský
časopis The Lancet
Tyto otázky jsou o to naléhavější, že nové údaje naznačují, že varianta delta je infekčnější a částečně se vyhýbá imunitní odpovědi. Evropa potřebuje ucelenou a účinnou strategii dříve, než se
opět plně otevřou školy a přenos covidu-19 se v důsledku podzimní sezónnosti dále zvýší.
Uvažuje se o dvou protichůdných strategiích: buď pokračovat v rychlém rušení omezení za předpokladu, že kombinace minulé přirozené expozice a současné proočkovanosti umožní infekci další
šíření, aniž by došlo k nadměrnému zatížení systémů zdravotní péče, nebo rušit omezení tempem, jakým postupuje očkování, přičemž hlavním cílem je udržet nízký výskyt infekce prostřednictvím
testování, trasování a izolace.
Vzhledem k úrovni imunizace k srpnu 2021 může první strategie vést k výskytu několika set případů na milion obyvatel denně, zatímco druhá strategie by vyžadovala výskyt výrazně nižší než sto
případů na milion obyvatel denně. Takový rozdíl představuje pro evropskou spolupráci, hospodářství a společnost značné třecí plochy: vysoký výskyt v jedné zemi ohrožuje strategii nízkého
výskytu v sousední zemi. Kvůli tomuto střetu zájmů některé země zavádějí požadavky na testování a karanténu, což brání mezinárodní výměně. Obě strategie tedy mohou účinně fungovat pouze
tehdy, pokud se evropské země přestanou chovat tak, jako by mohly s pandemií bojovat samy.
Výhody nízkého výskytu jsou známé a zahrnují: (1) nižší úmrtnost a nemocnost a méně případů dlouhého covidu; (2) solidarita s dosud nechráněnými osobami; (3) nižší riziko vzniku a šíření
nových variant vzbuzujících obavy; (4) větší možnost komplexního testování, trasování a izolace; (5) méně pracovních sil v karanténě a izolaci, včetně těch ve zdravotnictví; a (6) zajištění provozu
škol a zařízení péče o děti během nadcházející podzimní a zimní sezóny.
Naopak vysoký výskyt infekce by stále v některých zemích mohl zahltit nemocnice a jednotky intenzivní péče.
Vzhledem k jasným výhodám nízké incidence, nedostatečné proočkovanosti v mnoha evropských zemích, nejistotám ohledně očkování dětí a času potřebnému k plné imunizaci dospívajících
doporučujeme, aby všechny evropské země postupovaly společně s cílem dosáhnout nízké incidence alespoň do doby, než budou mít všichni možnost se nechat očkovat. Vysoký výskyt nákazy v
jedné zemi zpochybňuje reakci na pandemii v ostatních zemích Evropy a na celém světě. Udržení nízkého výskytu infekce je aktem solidarity a je snazší, pokud se zvýší proočkovanost.
Pro zlepšení účinnosti opatření je třeba překonat tři další výzvy: (1) dostupnost očkování, přístup k němu a váhavost u neočkovaných; (2) rozšířenou mylnou představu, že svoboda bude
maximalizována při ignorování vysokého výskytu, neboť bylo uznáno, že nízký výskyt usnadňuje omezení šíření a zajišťuje svobodu všech, včetně těch nejzranitelnějších; a (3) nedostatek
koherentní pandemické reakce a komunikační strategie. Pokud jde o posledně jmenovaný problém, vnímané riziko, motivace a zdravotní gramotnost jsou důležitými prediktory chování při
vyhledávání zdravotní péče a dodržování opatření. Důvěru veřejnosti je třeba udržovat včasnou, konzistentní a vytrvalou komunikací, včetně systematicky rozvíjené protireakce na dezinformace.
Pandemie ještě není překonána, nicméně její konec je reálný. Omezení mohou být zrušena, pokud bude dosaženo vysoké proočkovanosti a pokud vakcíny zůstanou vysoce účinné proti variantám
vzbuzujícím obavy. Do té doby by se však měly minimalizovat ekonomické a společenské náklady pro Evropu i pro celý svět.
Udržování a artikulace jasné strategie jsou klíčové, přičemž celoevropská koordinace a společné cíle napříč zeměmi jsou důležitější než kdy jindy.
Celý text v angličtině ZDE
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154. Pražští hygienici na Dnech geografie – Dnu zdraví 2018
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

19.11.2021 (10:35:05)

Internet

Zdravotní gramotnost

Hygpraha.cz - Články

NEZNÁMÝ

Zdraví a zdravotnictví

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uspořádala ve čtvrtek 22. listopadu 2018, za pomoci studentů Přírodovědecké fakulty UK (PřF UK) a centra
Geoqol, Den zdraví, který se konal v rámci Dnů geografie. Akce se uskutečnila v sídle PřF UK v Praze 2 na Albertově. Letošního ročníku se zúčastnilo okolo 230 dětí, studentů a
pedagogů. Cílem Dne zdraví bylo podpořit zdravý životní styl návštěvníků, zvýšit zdravotní gramotnost a informovat účastníky o tom, jak správně pečovat o své zdraví, a jak
předcházet zdravotním potížím. Před samotným konáním akce HSHMP zveřejnila na svých internetových stránkách pozvánku pro veřejnost.

Účastníci této akce měli možnost si nechat změřit krevní tlak, zvážit se a dozvědět se více o skladbě svého těla, tj. množství tělesného tuku a kosterní svaloviny v procentech, viscerálního tuku a
hodnoty BMI. Zjištěné hodnoty byly návštěvníkům zaznamenány do „Zdravotního osvědčení“ a náležitě vysvětleny. Stejně jako v předešlých ročnících byla na místě přítomna také lékařka z
HSHMP, se kterou mohli celkové výsledky prokonzultovat.
FOTO č. 1
Zdroj: HSHMP
Nedílnou součástí tohoto dne byly také interaktivní stanoviště, na kterých se zájemci mohli dovědět řadu zajímavých a užitečných informací:
► „Umíš se umýt?“ – na tomto stanovišti si návštěvníci měli možnost vyzkoušet, jak jsou na tom s hygienou rukou, a zda si opravdu umí správně umýt ruce. Své snažení si následně zkontrolovali
pod UV lampou, kde jim byly ukázány případné nedostatky.
FOTO č. 2
Zdroj: HSHMP
► Nácvik samovyšetřování prsou a varlat – řada návštěvníků akce neváhala a opravdu si vyzkoušela správné způsoby vyšetření prsou a varlat na vystavených modelech a dozvěděla se tak
řadu praktických důležitých informací o této problematice.
FOTO č. 3
Zdroj: HSHMP
► Prevence kouření – zájemci si mohli prohlédnout modely plic (zdravé, s emfyzémem a s rakovinou), model dehtu vznikající při kouření a hlenu, který vykašlávají kuřáci postižení chronickou
obstrukční plicní nemocí. Kuřáci měli možnost nechat si změřit množství CO ve vydechovaném vzduchu a popovídat si o kladech a záporech nových forem kouření

► „Alkobrýle“ – díky těmto speciálním brýlím si návštěvníci mohli uvědomit, jak alkohol mění prostorové a zrakové vnímání, chování člověka, a že k činnostem vyžadující zvýšenou pozornost
opravdu nepatří.
FOTO č. 4
Zdroj: HSHMP
V říjnu na Velkém dni zdraví v KC Novodvorská
Pražští hygienici se podobné akce zúčastnili pře více než měsíce - v KC Novodvorská na Praze 4, v rámci Velkého dne zdraví, který pořádala MČ 4. HSHMP na této akci zajišťovala měření
antropometrických parametrů, prevenci kouření, „alkobrýle“ a také nácvik správné hygieny rukou.
FOTO č. 5
Zdroj: HSHMP
Stručná bilance
Za rok 2018 se zaměstnanci HSHMP podíleli na přípravě deseti „Dnů zdraví“ pro širokou veřejnost a jednoho „Dne zdraví“ pro zaměstnance HSHMP. Veškeré informace o podobných
preventivních akcích pražských hygieniků můžete zjistit na webových stránkách HSHMP – www.hygpraha.cz. V jarních a především letních měsících se zde můžete dozvědět, kdy a kde se
podobné akce, tzv. „Dny zdraví“, budou konat. V rámci těchto akcí máte možnost získat řadu odborných doporučení, jak o sebe lépe pečovat, jakým způsobem se lépe stravovat, jak předcházet
vzniku civilizačních chorob, tedy jak potlačovat rizikové faktory chronických neinfekčních chorob a naopak posilovat ty protektivní.
V Praze 3. 12. 2018
Ing. Jana Zónová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP

KLÍČOVÁ SLOVA: zdravotní (1x), gramotnost (1x)
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155. Očkování proti covid-19 jako špička ledovce
Datum

Kategorie

Téma

Zdroj

Autor

Sekce

09.11.2021 (16:59:02)

Internet

Zdravotní gramotnost

Cuni.cz (Univerzita Karlova) - Články

NEZNÁMÝ

Kultura a vzdělávání

Média hrají důležitou roli ve zprostředkovávání vědeckých poznatků a mohou výrazně pomoci k dosažení vyšší proočkovanosti společnosti. Uvědomili si to nejen novináři, kteří se zúčastnili online
konference Očkování proti covid-19 jako špička ledovce . Moc dobře to vědí i Medici PRO Očkování, spolek 2. lékařské fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK, jenž vědecko-publicistickou akci
dne 8. listopadu do Rezidence primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí svolal.

Konferenci krátce pozdravil Zdeněk Hřib, primátor Prahy

Byl to právě spolek mediků Univerzity Karlovy, který vznikl jako reakce na zjištění Světové zdravotnické organizace (WHO), že situace kolem očkování a klesající proočkovanost je natolik
závažná, že se stala jednou z deseti největších světových hrozeb pro zdraví lidstva. Tehdy – v roce 2019 – ještě Medici PRO Očkování ani zdaleka netušili, že své zkušenosti zúročí během
pandemie onemocnění covid-19. „Stali jsme se mostem mezi laickou a odbornou veřejností, protože mluvíme běžným jazykem a zároveň již máme znalosti z oblasti medicíny,“ říká Tomáš Jelínek,
předseda spolku a jeden ze zakládajících členů.
Jak na konferenci připustil jeho kolega Lukáš Vaněk, student 6. ročníku medicíny a ten den i moderátor akce: „Boj proti pandemii propojuje lékaře, odborníky na sociální vědy i novináře. Věřím, že
se nám všem společně podaří hnout s ledovcem odpůrců očkování, protože jinak se dál nedostaneme. Lidé si musí uvědomit, že očkování je největším výdobytkem medicíny.“

Zástupci spolku Medici PRO Očkování přítomní na vědecko-publicistické konferenci. Druhý zleva Milan Trojánek, jeden z iniciátorů vzniku projektu Medici PRO Očkování, odborný garant a
vyučující na 2. LF UK. Třetí zleva Tereza Klabíková Rábová, odbornice na PR z FSV UK

Očkování je sice považováno za jeden z největších objevů moderní medicíny. A podle Srđana Matiće, ředitele české Kanceláře WHO, spolu s vynálezem antibiotik a budováním kanalizací patří
mezi tři nejvýznamnější pokroky vedoucí ke zlepšení zdraví lidstva; ostatně podle aktuálních dat WHO se díky očkování dá předejít až třem milionům úmrtím ročně. Přesto se stále vyskytují skupiny
obyvatel pochybující o jakémkoliv druhu a zaměření vakcinace.

Odpůrci jsou spíše mladé ženy

„Co se současné pandemie týče, v České republice je podle posledních průzkumů v populaci dvacet procent skeptiků a deset procent odmítačů, kteří vůbec nevěří, že covid-19 existuje,“ uvedl
Srđan Matić a nastínil, jak takový odmítač vypadá: je ve věku 18-29 let, jde častěji o ženu než o muže, žije mimo velká města (ale nejen na venkově), má nízkou míru vzdělanosti a zdravotní
gramotnosti a jelikož se mu příliš ekonomicky nedaří, neobává se o svou ekonomickou budoucnost. „Dobře komunikovat vědecké poznatky a všímat si pocitů lidí,“ v tom Srđan Matić spatřuje
úspěch vedoucí k vyšší proočkovanosti společnosti.

Tereza Klabíková Rábová, z katedry marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd UK uvedla, že: „Dezinformátoři dokážou obratně a rychle vytvářet nepravdivé, daty nepodložené a
často smyšlené informace. Cíl je jasný: poškodit důvěru v očkování a zdravotnictví jako takové.” Jak dále uvedla, informace dezinformátorů jsou mnohdy založeny na strachu. „Na sociálních sítích
jsou dezinformace následně sdíleny lidmi, kteří upřednostní nenávistná, nejlépe velmi zjednodušená sdělení. Nezajímají je data podložená, nemají snahu se zabývat složitějšími materiály
vysvětlujícími fungování vakcinace. Dezinformace dokážou lidi velmi účinně vystrašit,“ konstatovala socioložka.

Lékař a pedagog Milan Trojánek, z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka – iniciátor vzniku projektu Medici PRO Očkování a jeho odborný garant – všechny přítomné mimo jiné ujistil,
že zvládnutí současné covidové pandemie bude v budoucnu nejen otázkou očkování, ale i správného protiepidemiologického chování.

Očkování, jedna z nejdostupnějších prevencí

Odborníci se shodují, že vedle nízkého povědomí o nepovinném očkování je to strach z očkování, které stále u části veřejnosti převažují nad ochotou zapojit se do vakcinace. A rozhodně se
nejedná jen o odpůrce vakcíny proti covid-19. Vždyť odmítání očkování způsobilo, že se do České republiky vracejí a sílí zde infekce jako spalničky nebo i černý kašel, tedy onemocnění, které bylo
u nás v polovině 20. století považováno za téměř potlačené.

Očkování je jednou z nejdostupnějších a nejúčinnějších prevencí i proti typům virů způsobujících nádory. Jde o tzv. lidské papilomaviry (HPV), které postihují ženy i muže napříč věkovým
spektrem. „Rakovina děložního čípku, kterou HPV způsobuje nejčastěji, se sice týká jen žen, ale další onemocnění způsobená těmito viry se mohou rozvinout i u mužů. Ti pak mohou viry přenášet
na své sexuální partnerky, aniž by věděli, že jsou sami nakaženi,“ uzavírá Petra Lišková, studentka 5. ročníku medicíny, zástupkyně spolku Medici PRO Očkování.

Přečtěte si také v magazínu Forum:

Medici PRO Očkování mají dost elánu. A cenu Gratias Tibi

Bezpečný boj s infekcí zajistí očkování, roušky a testování

Text: Marcela Uhlíková
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Foto: Anastasia Junová, Marcela Uhlíková
Datum: 8. 11. 2021
Média hrají důležitou roli ve zprostředkovávání vědeckých poznatků a mohou výrazně pomoci k dosažení vyšší proočkovanosti společnosti. Uvědomili si to nejen novináři, kteří se zúčastnili online
konference Očkování proti covid-19 jako špička ledovce . Moc dobře to vědí i Medici PRO Očkování, spolek 2. lékařské fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK, jenž vědecko-publicistickou akci
dne 8. listopadu do Rezidence primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí svolal.

Konferenci krátce pozdravil Zdeněk Hřib, primátor Prahy
Byl to právě spolek mediků Univerzity Karlovy, který vznikl jako reakce na zjištění Světové zdravotnické organizace (WHO), že situace kolem očkování a klesající proočkovanost je natolik
závažná, že se stala jednou z deseti největších světových hrozeb pro zdraví lidstva. Tehdy – v roce 2019 – ještě Medici PRO Očkování ani zdaleka netušili, že své zkušenosti zúročí během
pandemie onemocnění covid-19. „Stali jsme se mostem mezi laickou a odbornou veřejností, protože mluvíme běžným jazykem a zároveň již máme znalosti z oblasti medicíny,“ říká Tomáš Jelínek,
předseda spolku a jeden ze zakládajících členů.
Jak na konferenci připustil jeho kolega Lukáš Vaněk, student 6. ročníku medicíny a ten den i moderátor akce: „Boj proti pandemii propojuje lékaře, odborníky na sociální vědy i novináře. Věřím, že
se nám všem společně podaří hnout s ledovcem odpůrců očkování, protože jinak se dál nedostaneme. Lidé si musí uvědomit, že očkování je největším výdobytkem medicíny.“

Zástupci spolku Medici PRO Očkování přítomní na vědecko-publicistické konferenci. Druhý zleva Milan Trojánek, jeden z iniciátorů vzniku projektu Medici PRO Očkování, odborný garant a
vyučující na 2. LF UK. Třetí zleva Tereza Klabíková Rábová, odbornice na PR z FSV UK
Očkování je sice považováno za jeden z největších objevů moderní medicíny. A podle Srđana Matiće, ředitele české Kanceláře WHO, spolu s vynálezem antibiotik a budováním kanalizací patří
mezi tři nejvýznamnější pokroky vedoucí ke zlepšení zdraví lidstva; ostatně podle aktuálních dat WHO se díky očkování dá předejít až třem milionům úmrtím ročně. Přesto se stále vyskytují skupiny
obyvatel pochybující o jakémkoliv druhu a zaměření vakcinace.
Odpůrci jsou spíše mladé ženy
„Co se současné pandemie týče, v České republice je podle posledních průzkumů v populaci dvacet procent skeptiků a deset procent odmítačů, kteří vůbec nevěří, že covid-19 existuje,“ uvedl
Srđan Matić a nastínil, jak takový odmítač vypadá: je ve věku 18-29 let, jde častěji o ženu než o muže, žije mimo velká města (ale nejen na venkově), má nízkou míru vzdělanosti a zdravotní
gramotnosti a jelikož se mu příliš ekonomicky nedaří, neobává se o svou ekonomickou budoucnost. „Dobře komunikovat vědecké poznatky a všímat si pocitů lidí,“ v tom Srđan Matić spatřuje
úspěch vedoucí k vyšší proočkovanosti společnosti.
Tereza Klabíková Rábová, z katedry marketingové komunikace a PR Fakulty sociálních věd UK uvedla, že: „Dezinformátoři dokážou obratně a rychle vytvářet nepravdivé, daty nepodložené a
často smyšlené informace. Cíl je jasný: poškodit důvěru v očkování a zdravotnictví jako takové.” Jak dále uvedla, informace dezinformátorů jsou mnohdy založeny na strachu. „Na sociálních sítích
jsou dezinformace následně sdíleny lidmi, kteří upřednostní nenávistná, nejlépe velmi zjednodušená sdělení. Nezajímají je data podložená, nemají snahu se zabývat složitějšími materiály
vysvětlujícími fungování vakcinace. Dezinformace dokážou lidi velmi účinně vystrašit,“ konstatovala socioložka.
Lékař a pedagog Milan Trojánek, z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka – iniciátor vzniku projektu Medici PRO Očkování a jeho odborný garant – všechny přítomné mimo jiné ujistil,
že zvládnutí současné covidové pandemie bude v budoucnu nejen otázkou očkování, ale i správného protiepidemiologického chování.
Očkování, jedna z nejdostupnějších prevencí
Odborníci se shodují, že vedle nízkého povědomí o nepovinném očkování je to strach z očkování, které stále u části veřejnosti převažují nad ochotou zapojit se do vakcinace. A rozhodně se
nejedná jen o odpůrce vakcíny proti covid-19. Vždyť odmítání očkování způsobilo, že se do České republiky vracejí a sílí zde infekce jako spalničky nebo i černý kašel, tedy onemocnění, které bylo
u nás v polovině 20. století považováno za téměř potlačené.
Očkování je jednou z nejdostupnějších a nejúčinnějších prevencí i proti typům virů způsobujících nádory. Jde o tzv. lidské papilomaviry (HPV), které postihují ženy i muže napříč věkovým
spektrem. „Rakovina děložního čípku, kterou HPV způsobuje nejčastěji, se sice týká jen žen, ale další onemocnění způsobená těmito viry se mohou rozvinout i u mužů. Ti pak mohou viry přenášet
na své sexuální partnerky, aniž by věděli, že jsou sami nakaženi,“ uzavírá Petra Lišková, studentka 5. ročníku medicíny, zástupkyně spolku Medici PRO Očkování.
Přečtěte si také v magazínu Forum:
Medici PRO Očkování mají dost elánu. A cenu Gratias Tibi
Bezpečný boj s infekcí zajistí očkování, roušky a testování
Text: Marcela Uhlíková
Foto: Anastasia Junová, Marcela Uhlíková
Datum: 8. 11. 2021
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