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BCA 2016-17
Programme area: Health systems, information and evidence

Programme budget output Deliverable(s) ACTIVITIES

Comprehensive monitoring of the 
global, regional and country health 
situation, trends, inequalities and 
determinants, using global 
standards, including data collection 
and analysis to address data gaps 
and system performance 
assessments

Generate and consolidate 
information and corresponding 
national and subnational 
statistics using internationally 
agreed standards and methods 
in support of evidence-
informed policy making

- Implementation of H2020 regional indicators and 
national indicators of the National Health 2020 
strategy 

- Participation on autumn school of health 
information and evidence for policy making

- Support focus on linking community-based (front-
line health worker services) and person-centred 
facility-based systems (longitudinal patient 
monitoring, such as electronic medical records in 
hospitals or electronic registries) in the areas of 
health insurance, surveillance and population health 
reporting systems

- Development of nation-wide on-line reporting 
system focused on health situation assessment and 
benchmarking with aim to generate methodical 
standards focused on sharing and merging of 
multiple data sources to solve the gaps in 
information system in health situation monitoring

Countries enabled to plan, develop 
and implement an eHealth strategy

Support capacity building and 
partnerships in developing and 
implementing a national 
eHealth strategy

- Support implementation of the e-Health NAP
- eHealth tools in health care quality measurement 



Implementation of H2020 
regional indicators 

Emphasis on health and well-being
The right to health and access to care
People at the centre
Addressing the determinants of health
Whole of society approach
Whole of government approach
Importance of partnerships

Well-being is an innovative element in 
the Health 2020 framework



Health 2020 in the Czech 
Republic

Usnesení vlády ČR z 8.ledna 2014

Usnesení Poslanecké sněmovny z 

20.března 2014

Health 2020 -

Health Strategy for Health 

Protection and Promotion 

and Diseas Prevention

National indicators of 

the National Health 2020



Prioritní témata pro rozvoj aktivit v rámci Národní 
strategie Zdraví 2020 

Vláda na svém zasedání dne 20. 8. 2015 odsouhlasila
13 akčních plánů v rámci implementace 



Indikators of H2020 and SDGs
Search for synergy

*Seminář ÚZIS

Ukazatele populačního zdraví:
nový informační systém pro kraje a města ČR

30.3.2016 , Benediktinské opatství v Emauzích



Zdraví 2020 v souladu s SDG
The SDGs and Health 2020 are fully aligned

SDGs přijaté na summitu OSN v září 2015
nový globální rámec pro období 2015-2030

* Na rozdíl od MDGs –Rozvojové cíle tisíciletí jsou SDGs formulovány s relevancí pro 

rozvjové i rozvinuté země



SDG 3 a jeho cíle
Zajistit zdravý život a zvyšovat životní pohodu pro všechny v jakémkoli věku



Zlepšit životní pohodu – well-being

Subjektivní indikátor:

• Životní spokojenost –jediný mezi hlavními (core) indikátory 

Objektivní indikátory:

• dostupnost k sociální podpoře (oblast sociálního začlenění)

• Podíl obyvatelstva s přístupem k sanitaci (oblast přírodního a člověkem 
vytvořeného prostředí)

• GINI koeficient ( oblast ekonomického a příjmového zabezpečení) 

• Míra nezaměstnanosti rozdělená podle věku a pohlaví (oblast 
ekonomického a příjmového zabezpečení) 

• Podíl dětí bez základního vzdělání ( oblast vzdělávání)

Doplňkové objektivní indikátory: ( nedostatek  dostupných údajů)

• Podíl lidí nad 65 let žijících osamoceně

• Celková spotřeba domácností 

• Podíl obyvatelstva s dosaženým středoškolským vzděláním



Indikators of H2020 and SDGs

Governmental Council for Sustainable Development
established under the leadership of the Prime Minister

Drafting of the update of national “Strategic Framework for 
Sustainable Development” (“Czech Republic 2030”) -
mechanism of intersectoral work and policy coordination for 
the implementation of the SDGs on the national level

Committee for Quality of Life ( WG for Health) - Indicators and 
recommendation of WHO related to H2020 policy and SGD goal 
No 3 were forwarded
The Council organizes a campaign for SDGs at the website: 
http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/

http://www.udrzitelny-rozvoj.cz/


WHO Family of International Classifications (FIC) 
Network

http://www.who.int/classifications/network/en/

Czech National Conference about Healthcare Classifications
- 8th November 2016 with participation of Dr Robert Jakob HQ WHO

http://www.who.int/classifications/network/en/


Spolupráce WHO – ČR/MZ v eHealth

• Rezoluce WHA 58.28 – Strategie WHO pro eHealth 2005

• Účast ČR ve WHO Global eHealth Survey 2005, 2009

• BCA 2008 – 2009 WHO eHealth Readiness Missions v ČR – 2 návštěvy expertní 
skupiny WHO v ČR s vytvořeným doporučením pro MZ)

• Podpora eHealth konference v rámci EU předsednictví 2009

• BCA 2010 – 2011 – Doporučení pro strategii elektronického zdravotnictví pro 
ČR (zpracované týmem WHO/EURO a Univerzitou Tromso) - doporučen 
třífázový postup pro zpracování národní strategie; 1.fáze: ustavení platformy

• Setkání členů Platformy s expertem Claytonem Hamiltonem v listopadu 2013 –
vyjádřena podpora WHO EURO při tvorbě národního konceptu – cestou 
odborných konzultací

• Seminář na MZ  s účastí WHO experta – konzultace nad novým konceptem MZ

8.12.2016



Many thanks for excellent cooperation


