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WHO – regionální kancelář – Dr. Manfred Huber, Ph.D. 

WHO – kancelář ČR – MUDr. Alena Šteflová,PhD.;  PhDr. Pavla Kortusová, Ph.D. 

MZ ČR – PhDr. Dana Lupačová (MEZ), Mgr. et Mgr. Hana Benešová, Mgr. Kottnauerová 

Stanislava, Mgr. Kavková Blanka; Mgr. Venuše Škampová (OZS); Bc. Vanda Horná (OKS) 

ÚZIS – doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; PhDr. Petra Búřilová, BBA, Ing. Veronika 

Štrombachová 

 

Na základě pozvání doc. A. Pokorné (ÚZIS) se 

uskutečnilo setkání zástupců MZ ČR, MPSV, ÚZIS, 

VZP a WHO, na němž si v přátelském duchu před 

zahájením plánovaného workshopu na téma „Follow-

up, post-acute, aftercare, long-term and palliative care 

(Evaluation of current situation and planning of the 

new strategies)“ dne 19. 1. 2017, předali informace o 

organizaci workshopu dne 19. 1. 2017. 

 

Všichni účastníci se vzájemně představili a sdělili stručně, čím se zabývají. Doc. Pokorná 

sdělila, že cílem setkání je příprava na zítřejší workshop a případné vyjasnění témat a 

naplánování budoucího směřování, či cílů v oblasti následné a dlouhodobé péče.  

Dr. Huber (WHO) představil ve stručnosti svou 

prezentaci a seznámil s plány WHO na globální i 

regionální úrovni (The Global strategy and action plan 

on ageing and health 2016–2020: towards a world in 

which everyone can live a long and healthy life, který 

byl přijat rezolucí R69/R3 v květnu 2016) a s 

připraveným plánem k řešení problematiky demence 

(Globálního akčního plánu pro oblast demence na léta 

2017 – 2025 pro přijetí WHA v květnu 2017). 

Doc. Pokorná seznámila účastníky se svou prezentací, kde stručně 

nastínila průběh práce, která byla odvedena a předcházela přípravě 

prezentace a sdělila i svou představu o průběhu celého workshopu. 

Dále se diskutovalo o naplňování akčních plánů v rámci Strategie 

Zdraví 2020, především AP k Alzheimerově chorobě (není 

vyjasněna gesce v rámci MZ) a AP k neurodegenerativním 

onemocněním atd. 

Představen byl také pilotní projekt, který probíhá v Brně za 

spolupráce praktických lékařů k včasné detekci demence (částečně 



finančně podpořen VZP v rámci prevence) a má značný ohlas mezi lékaři. Bude vhodné jej na 

základě výsledků pilotní studie rozšířit do dalších oblastí v ČR. 

Diskutovala se problematika pacientů s nehojícími se ranami a možnost získání zkušeností a 

vytvoření databází v této oblasti v rámci BCA 18-19. 

Dále byla zmíněna paliativní péče a nutnost rozšíření služeb mobilních hospiců, ale zároveň i 

zlepšení potřeb a informovanosti pečujících rodin a posílení komunitní péče v této oblasti, 

stejně jako nutnost detabuizace daného tématu u veřejnosti – diskutována byla možnost 

podpořit tento projekt v rámci BCA 18-19. 

Zástupci MZ zmínili práci na legislativě vztahující se ke zdravotně - 

sociálnímu pomezí, který má zlepšit prostup pacientů systémem a 

legislativní zakotvení péče. MZ spolupracuje s MPSV na přípravě zákona 

a navazujících vyhlášek. Do budoucna by měla být péče založena na 

dlouhodobě udržitelné komunitní a terénní péči a s dostupností hospicové 

a dlouhodobé lůžkové péče v případě potřeby. 

Dr. M. Huber přislíbil sdílení zkušeností WHO a implementace 

indikátorů v rámci NCDs paliativní péče. 

Účastníci se shodli na nutnosti toto téma diskutovat na workshopu dne 

19. 1. 2017 s odbornou veřejností a získat více názorů a případně se dále 

zaměřit na navržené aktivity v dalších letech při spolupráci v rámci BCA 

18-19. 

 

 

 

 

 


