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Zátěž populace ČR rizikovým chováním

• V ČR je populace stále poměrně vysokým podílem ovlivňována negativní zátěží zdravotně 
rizikovým chováním. Primární prevence nemocí a podpora zdravého životního stylu, které 
mají na zdravotní stav populace největší vliv, jsou přitom spíše podceňovanou 
komponentou zdravotní politiky.

• Odhady naznačují, že omezení rizikového chování (konzumace tabáku a alkoholu, strava a 
obezita) na zdravou úroveň by v České republice mohlo vést k prodloužení střední délky 
života o téměř 3,5 roku . Dopad na střední délku života prožitého ve zdraví by mohl být 
ještě vyšší, a prostřednictvím zaměstnanosti a produktivity má tedy prevence významný 
potenciál i z hlediska ekonomických přínosů. 



Předčasná (preventabilní) úmrtí - Evropa
Zdroj: EUROSTAT 2015

EUROSTAT poskytuje srovnání míry předčasných 
úmrtí na 100 000 obyvatel pro 34 evropských 
států. Česká republika v tomto srovnání obsadila 7 
příčku.

Míra předčasné úmrtnosti není v ČR sice tak 
vysoká jako například v Litvě, Maďarsku nebo 
Lotyšsku, ale stále se nachází výrazně nad 
průměrem EU a nemůže se srovnávat se státy 
západní Evropy.
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Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice 2030 
„Strategický rámec Zdraví 2030“

• Strategický rámec Zdraví 2030 je koncepčním  zastřešujícím materiálem s meziresortním přesahem, 
který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí.

• Strategický rámec  je základním dokumentem programového období Evropských strukturálních a 
investičních fondů 2021-2027  - tzv. enabling conditions

• Tvorba strategického rámce respektuje Metodiku přípravy veřejných strategií (MMR)
• Oblast zdravotní péče je nedílnou součástí základních strategických vládních dokumentů: Příprava 

Strategického rámce  tak plynule navazuje na Strategický rámec ČR 2030 přijatý vládou ČR  19.4.2017 
( č. 292), která určila základní zastřešující cíl pro oblast zdravotnictví:

„ Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“.

• Na strategický dokument navazuje 6 implementačních plánů, které uvedené priority rozebírají 
podobněji a uvádí také způsob jejich realizace.



„ZDRAVÍ 2030“
Jeden z cílů nového 

koncepčního dokumentu 
MZ

Specifický cíl 1.2
Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; 
zvyšování zdravotní gramotnosti
Pozn.: dřívější název cíle 1.2 Zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti 
občanů za vlastní zdraví a rozvoj aktivit primární a sekundární prevence nemocí 



1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti
- dílčí cíle 

• Realizace aktivit a programů v oblasti 
primární prevence z hlediska působnosti 
rezortu zdravotnictví vedoucí ke snížení míry 
užívání tabáku, rizikové konzumace alkoholu 
a dalších návykových látek v populaci, včetně 
medializace této problematiky

• Zajištění pravidelné proškolení 
zdravotnických pracovníků v provádění 
včasné diagnostiky a krátkých intervencí v 
oblasti závislostního chování

• Systémová podpora zvýšení motivace pro 
realizaci krátké intervence v oblasti 
závislostního chování zdravotnickým 
personálem

1.2.1. Prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
nastavení podpůrných informačních opaření pro systém 
managementu krizových situací

1.2.2. Ochrana zdraví obyvatel ČR v kontextu 
environmentálních rizik (chemické látky, nadměrná 
hluková zátěž, projevy změny klimatu apod.)

1.2.3. Prevence užívání návykových látek, 
realizace screeningu, časné 
diagnostiky a krátké intervence v 
oblasti závislostního chování 

Boj s COVID 19 ale nejen s ním



1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti
- dílčí cíle 

1.2.4. Tvorba Národního 
programu zvyšování 
úrovně zdravotní 
gramotnosti, 
realizace dílčích 
programů a 
monitoring zdravotní 
gramotnosti

• Implementace Národního programu podpory zdravotní gramotnosti 
realizací schválených intervenčních projektů 

• Vytvoření programu Zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti působením 
na adolescentní populaci ve spolupráci s lékaři primární péče

• Nastavení systému školení pedagogických pracovníku se zaměřením na 
zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti u žáků a realizace školení

• Posílení role všeobecných sester ve zvyšování úrovně zdravotní 
gramotnosti obyvatel a podpoře zdraví 

• Podpora pohybové aktivity a realizace programů na zastavení 
nárůstu nadváhy a obezity u dětí a dospělých a medializace 
tohoto tématu

• Realizace konkrétních intervencí na regionální, municipální a 
komunitní úrovni

• Realizace pravidelného monitoringu zdravotní gramotnosti 
v rámci mezinárodního srovnávacího šetření



1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti
- dílčí cíle 

1.2.5 Vybudování a rozvoj 
center prevence ve 
zdravotnických 
zařízeních

• Vytvoření řídicího a metodického zázemí pro založení center 
prevence ve zdravotnických zařízeních  

• Zřízení a pilotní provoz sítě center edukace prevence ve 
zdravotnických zařízeních v ČR

• Rozvoj a dokončení vzniku regionálních center podpory zdraví 
(RCPZ) ve všech krajích ČR 

• Stabilizace regionálních center podpory zdraví ve všech krajích 
ČR 

• Pravidelný monitoring zdravotního stavu populace



1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti 
- dílčí cíle

1.2.6. Vybudování a rozvoj Národního 
zdravotnického informačního 
portálu 

https://www.nzip.cz/
portál spuštěn v červenci 2020 

https://www.nzip.cz/


1.2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti 
- dílčí cíle 

1.2.7 Posilování časného záchytu onemocnění 
a rizikových faktorů ve všech segmentech 
péče a zavádění nových programů časného 
záchytu

1.2.8. Rozvoj institucionálního zázemí pro 
optimalizaci sekundární prevence a 
zvyšování kvality stávajících populačních 
screeningových programů

Výsledky tedy poukazují na rezervy 
programů a je nezbytné připravit a 
realizovat soubor opatření, která 
povedou k vyšší účasti a zájmu cílové 
populace o screeningové programy, 
zejména o screening kolorektálního 
karcinomu.



Pokrytí programy screeningu zhoubných nádorů
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Pokrytí vyšetřením

Screening karcinomu děložního hrdla
(ženy ve věku 25-59, 
jednoletý interval)

Screening kolorektálního karcinomu
(muži a ženy ve věku 55-69, 
dvouletý interval)

Screening karcinomu prsu 
(ženy ve věku 45-69, 
dvouletý interval)

Rok

V České republice jsou 
dlouhodobě ustaveny a plně 
funkční všechny tři 
onkologické screeningy, které 
mají oporu v normách 
medicíny založené na 
důkazech.

Avšak v posledních letech 
stagnuje pokrytí těmito 
screeningovými vyšetřeními. 
U screeningu kolorektálního 
karcinomu dokonce dochází k 
poklesu.

Zdroj: údaje zdravotních pojišťoven, ÚZIS ČR



Doporučení ke změně - Změna přístupu k vlastnímu zdraví 

Nastavení nástrojů pro motivaci veřejnosti a jednotlivců k vyšší 
odpovědnosti o své zdraví - Aktivní zapojení občanů – zvyšování 
zdravotní gramotnosti a její sledování, důležitá role komunit/municipalit

Nastavení nástrojů pro motivaci poskytovatelů zdravotní péče –
primární péče a ambulantní specialisty, ale i v lůžkových zařízeních a 
plátců zdravotní péče

(*některé ZP již bonifikují lékaře ke zvyšování počtu preventivních 
prohlídek, podpora dispenzarizační péče v oboru všeobecného 
praktického lékařství ( hypertenze, DM, dysplipidemie), očkování v 
oboru praktické lékařství pro děti a dorost, širší spektrum výkonů apod.)



Jaká je role lékařů?

• V rámci připravované reformy primární péče - snaha o zvýšení role praktických lékařů i v 
oblasti prevenci. PL by měl mít možnost se pacientovi věnovat a motivovat ho i ke změně 
životního stylu. Pokud problém vyžaduje náročnější konzultaci, měl by mít lékař možnost, kam 
pacienta poslat – současný systém tuto možnost nenabízí  - Centra prevence/edukace v rámci 
zdravotnických zařízení.

Cíleno speciálně na onkologickou prevenci - Centra prevence při Komplexních onkologických 
centrech 

• Preventivní prohlídky - v souladu s vyhláškou – zásadní role PL
Je žádoucí revize obsahu preventivních prohlídek?
Vize - preventivní prohlídky více individualizovat podle zhodnocení rizikovosti pacienta

(management kardio-metabolického syndromu).



Zvyšování odpovědnosti za vlastní zdraví cestou zvyšování zdravotní gramotnosti

Nalezení potřebných informací je pro lidi převážně snadné. 
Náročnější je zjistit informace o léčbě než o prevenci.

Informace o zdravém životním stylu nebo o aktivitách pro zlepšení duševního zdraví najde snadno velká většina lidí (89 respektive 85 %).
Stále většina, ale již ne jednoznačná, snadno najde informace o zvládání závažných psychických problémů (65 %).

„Jak snadné či obtížné byste řekl(a), že je [nalezení či zjištění informací]:“

Výsledky studie: Úroveň zdravotní gramotnosti u české veřejnosti, zpracované STEM (1650 
respondentů, termín 10. - 24.11.2020, metoda CAWI,CATI)
Jako součást mezinárodního výzkumu M-POHL ve spolupráci ČLS, Zdravotních pojišťoven a UZG
___________________________________________________



Z výsledků studie M-POHL

Vysoká podpora konceptu slevy na pojistném při odpovědném 
přístupu k vlastnímu zdraví platí u všech pojišťoven.

„Uvítal(a) byste, kdyby zdravotní pojišťovny měly možnost „odměňovat“ pojištěnce s odpovědným přístupem ke 
zdraví nižšími odvody na pojistném?“

Podporu vyšší než 75 % vyjadřují konceptu odměňování zodpovědného přístupu k vlastnímu zdraví nižšími odvody klienti všech pojišťoven. 
Klienti největší pojišťovny

*Počet respondentů nižší než 100, výsledky za tyto pojišťovny jsou tak jen indikativní.



Nové programy na včasný záchyt onkologických onemocnění 

Program časného záchytu karcinomu plic
- Na podkladech studií NLST a NELSON, které jsou v oblasti ověřování účinnosti screeningu 

karcinomu plic nejvýznamnější, se jeví jako vhodné screeningové vyšetření k detekci 
karcinomu plic low-dose CT.

- Vznikla Komise pro přípravu programu časného záchytu karcinomu plic MZ
- Nové „screeningové“ výkony pro praktické lékaře, plicní lékaře a radiology od 1.1.2022
- MZ ČR vydalo: 

- Metodiku realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic
- Národní radiologický standard pro program časného záchytu karcinomu plic
- Podmínky akreditace CT pracovišť pro Populační pilotní program časného záchytu 

karcinomu plic  -> Komise pro schvalování pracovišť pro časný záchyt karcinomu plic



Programy na včasný záchyt neonkologických onemocnění 

Program screeningu  spinální svalové atrofie (SMA)
a  těžké kombinované imunodeficience u novorozenců (SCID)

- Jedná se o národní populační pilotní program (s komponentou implementačního výzkumu)
- Na programu budou moci spolupracovat všechna zdravotnická pracoviště (zařízení pečující 

o novorozence). Vstup do programu bude pro zákonné zástupce novorozenců plně 
dobrovolný a bude mu předcházet řádné poučení a podání informovaného souhlasu.

- Cílem je včasné zahájení adekvátní léčby a provedení režimových opatření, která povedou 
ke snížení rizika předčasných úmrtí a zabrání rozvoji komplikací

- Vznikla Komise pro přípravu screeningu SMA a SCID novorozenců MZ
- Nové „screeningové“ výkony pro laboratorní část screeningu od 1.1.2022



Projekty na včasný záchyt neonkologických onemocnění 

Vybrané pilotní projekty realizované Národním screeningovým 
centrem ÚZIS ČR
- Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 

1. nebo 2. typu
- Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první 

prodělané osteoporotické zlomenině
- Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci
- Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP
- Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při 

hospitalizaci a v raném postnatálním období
- Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
- Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

Cílem je ověřit realizovatelnost organizovaných programů časného záchytu 
onemocnění v prostředí české zdravotnictví a získat dostatek důkazů pro 
vytvoření zdravotního výkonu a doporučeného postupu realizace screeningu.



Národní rada pro implementaci a řízení programu časného záchytu onemocnění

Národní rada byla zřízena příkazem ministra zdravotnictví č. 10/2017 ze dne 16. června 2017 a 
slouží jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti řízení programů časného záchytu 
onemocnění. Hlavním posláním Národní rady je formulace doporučení ke stanovení optimální 
strategie k realizaci programů časného záchytu onemocnění v ČR.

Činnost Národní rady
- Prostřednictvím ustavených pracovních skupin a řídících komisí pro konkrétní programy časného záchytu onemocnění 
rozvíjí metodické postupy jednotlivých programů a ověřuje jejich proveditelnost v rámci pilotních projektů.
- Řídí a kontroluje plošné přenesení vhodných programů do praxe a jejich dlouhodobě udržitelné poskytování.
- Je odpovědná za odborné hodnocení významných inovací v již probíhajících programech časného záchytu onemocnění.
- Navrhuje k realizaci nové programy časného záchytu onemocnění.

Národní rada je složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Poslanecké sněmovny a Senátu 
Parlamentu České republiky, ÚZIS ČR, plátců zdravotní péče a odborné veřejnosti.



Národní onkologický program – strategické směřování

Materiál navazuje na NOP 2013, vychází z konceptu národních priorit pro implementaci 
Evropského plánu boje proti rakovině, ze Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v ČR 
do roku 2030, z aktuálních podkladů relevantních odborných společností a je schválen 
Národní radou pro implementaci Národního onkologického programu, která je poradním 
orgánem ministra zdravotnictví.

Vzhledem k významným dopadům onkologických onemocnění na zdraví a kvalitu života 
občanů ČR je nezbytná politická podpora všech navrhovaných opatření, a proto je materiál 
předkládán vládě ČR ke schválení. 

Materiál formuluje základní teze, které budou detailně rozpracovány v Národním 
onkologickém programu 2022-2030 (dále také NOP). Národní onkologický program 2022-
2030 bude dopracován a do konce roku 2021 předložen vládě ke schválení. Bude 
přístupný odborné i laické veřejnosti na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví a České onkologické společnosti ČLS JEP. 



Národní onkologický program – strategické směřování

• Předcházení vzniku chronických neinfekčních onemocnění včetně onkologických, navýšení počtu 
let prožitých ve zdraví.

• Prevence jako celospolečenský, politický a individuální úkol.  
• Prodloužení a zlepšení kvality života. 
• Optimalizace sítě onkologických a hematoonkologických center a dalších pracovišť včetně 

regionálních, sjednocení centralizované péče pro Prahu a Středočeský kraj.  
• Zavádění inovativních postupů, modernizace vybavení onkologických a hematoonkologických

center.  
• Vznik nových služeb a pracovišť-centra prevence, Český onkologický institut.
• Plná funkčnost multidisciplinárních týmů (MDT), zaručujících komplexnost přístupu k pacientovi. 
• Plošná implementace nových biotechnologií (NGS), stanovování prognostických i prediktivních 

faktorů, zavádění nových postupů v léčbě. 
• Udržitelnost nákladů při současném zachování standardizace a kvality péče.



Mezinárodní spolupráce

Europe's Beating Cancer Plan - Evropského plánu boje proti rakovině
• významný politický závazek, s řadou mechanismů pro financování

• EU4Health
• Horizon Europe
• Digital Europe
• Fondy politiky soudržnosti
• Nástroj pro oživení a odolnost

• screeningové programy  patří mezi stěžejní iniciativy

Předsednictví ČR v Radě EU – 2. polovina roku 2022
• boj s rakovinou je jedním z prioritních témat
• Expertní konference, 13.-14. červenec 2022

Modern Cancer Control: Saving Lives through Smart Solutions



Děkuji za pozornost
alena.steflova@mzcr.cz
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