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Obavy 
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„Překážky jsou ony obávané věci, 
které spatříte, když odvrátíte 

pohled od svého cíle.“ 
 

Henry Ford 
 
 

 

 

 
http://azcitaty.cz/citaty/benjamin-disraeli/2/#ixzz4PQiHga1U 
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Východiska 
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• Česká republika 2030 
  Zdraví 2030 - Bílá kniha o zdraví  

 

  Integrované zdravotní služby 
 
 

• Strategie reformy psychiatrické péče 
 
 

 
• Národní strategie elektronického zdravotnictví 
 

 

 

 



Motivace 

• Zajistit rovné podmínky pro život ve zdraví  

• Zvýšit kvalitu zdravotních služeb systémovou změnou 
organizace jejího poskytování 

• Zlepšit spolupráci poskytovatelů zdravotních služeb, 

     sociálních služeb a municipalit 

• Rozvíjet činnost multiprofesních týmů, poskytujících 
péči  ve vlastním prostředí 

• Zavádět bezpečné a efektivní aplikace v telemedicíně 
a mHealth 

 

4 



Inspirace 

 WHO 

Call for Action on Integrated 
People-Centred Health Services 
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Five strategies 
1. Empowering and engaging people and 
communities; 
2. Strengthening governance and accountability; 
3. Reorienting the model of care; 
4. Coordinating services within and across sectors; 
5. Creating an enabling environment. 



Metody 
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• Respekt k očekávání uživatelů strategie 

• Otevřenost  

• Odborná oponentura 

• Institucionální základ 

• Udržitelnost 

 

 



Cíl 1 

Centra primární péče 
 

• v oblastech, ve kterých je prokazatelně nízká 
dostupnost péče ve spolupráci s municipalitami 
 

• multiprofesní tým, vedený praktickým lékařem pro 
dospělé, zahrnujícím komplementární profese, 
nezbytné pro zajištění komunitní péče (např. 
všeobecná terénní sestra, terénní sestra s odborností, 
sociální pracovník, fyzioterapeut apod.) v počtu 
přiměřeném regionu se svěřeným spádem 
 

• naplňují úlohu řízení péče (gatekeeping) a zajišťují 
kooperaci se specialisty a ústavní péčí  
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Cíl 2 

 Centra péče o chronicky nemocné 
 

• multiprofesní tým, vedený specialistou ve zvolené odbornosti, 
zahrnujícím komplementární profese, nezbytné pro zajištění 
komunitní péče (např. všeobecná terénní sestra, sestra s 
odborností, sociální pracovník, fyzioterapeut apod.) v počtu 
přiměřeném regionu se svěřeným spádem 

 

• naplňuji úlohu řízení programů péče o chronicky nemocné 
(disease management program) a zajišťují kooperaci se 
specialisty a zdravotními pojišťovnami 
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Nástroje 
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Aplikace v telemedicíně 



Modely 
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 preventivní modul 

sběrné periferie (aktigrafický 

náramek, aplikace pro inteligentní 

terminál), vyhodnocení 

srovnáním s modely v expertní 

databázi NÚDZ 

 integrační modul 

sdílení základních 

anonymizovaných údajů o 

funkčním stavu, podpora 

střednědobých itinerářů léčby a 

rehabilitace, kontrola účinnosti 

itinerářů 

 evaluační modul 

kontinuální sběr relevantních datových sad, vyhodnocení efektivity 

extramurálních intervencí 



Benefity 
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 zajištění včasné farmakologické a psychosociální intervence 

 

 pozitivní vliv na vyústění nemoci 

 

 omezení nepotřebných cest klientů za službami 

 

 redukce počtu opakovaných hospitalizací  

 



Financování 

Operační programy Evropských 
strukturálních a investičních fondů 

Státní rozpočet 

Dotační tituly, komunitní programy 
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Přísliby 
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„Neztrácej čas hledáním překážky, 
možná že žádná není.“ 

 
Franz Kafka 

 
 



 

Děkuji za pozornost! 
 

 

 

 

Martin Doležal, Vanda Horná, Iva Králová, 

Petra Przeczková, Jiří Vévoda, Martina Zavadilová 
 

 

 

jmeno.prijmeni@mzcr.cz 
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