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Strategické cíle a opatření k realizaci

ZDRAVÍ 

nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, ve školách, na 

pracovištích, v prostředí města, prostě tam, kde žijeme, 

pracujeme, odpočíváme, stárneme...

rok 2002 –ZLK schvaluje

„Zdravotní politika Libereckého kraje – program 

dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK“

Přijetí a formulování obecných principů strategie regionální 

rozvoje ČR a zásad dokumentu Zdraví 21 s postupnou 

aktualizací principů Národní strategie Zdraví 2020

do regionální zdravotní politiky.



Pracovní skupina pro

Zdravotní politiku LK 2019
• PhDr. Alena Riegerová, 

předsedkyně, vedoucí odboru 
zdravotnictví 

• MUDr. Jan Mečl, 
místopředseda, předseda výboru 
pro zdravotnictví ZLK

• MUDr. Přemysl Sobotka, 
náměstek hejtmana, řízení 
resortu zdravotnictví LK

• MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
hlavní koordinátor, ředitel KHS 
LK, garant správné výživy

• Mgr. Blanka Ptáčková, 
tajemnice, odbor zdravotnictví

• Ing. Zuzana Dvořáková, člen, 
ředitelka Regionální pobočky 
VZP Ústí n/Labem, pobočka pro 
Liberecký a Ústecký kraj

• Ing. Giljan Dobrevová, člen, RP
VZP Ústí n/Labem, pobočka pro 
Liberecký a Ústecký kraj

• MUDr. Dana Zemanová, člen, 
SZÚ Praha, pracoviště Liberec

• Ing. Lidie Vajnerová, člen, 
zástupkyně ANNOLK

• MUDr. Renáta Kurková, člen, 
všeobecný praktický lékař

• Mgr. Martin Mísař, člen, 
vedoucí lékárník KNL, a.s.



Pracovní skupina pro

Zdravotní politiku LK 2019

• Ing. Nela Švitorková, KHS 
Libereckého kraje

• Mgr. Lucie Ptáčková, odborný 
garant zdravého stárnutí,

• MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., 
garant duševního zdraví 

• MUDr. Radomír Sekvard, 
garant orálního zdraví

• MUDr. Jana Prattingerová, 
garant snížení infekčních 
nemocí

• MUDr. Jindra Vejrychová
garant – diabetes mellitus

• MUDr. Martin Zítek, garant 
zdraví dětí a mladých

• MUDr. Jiří Bartoš, MBA, 
garant prevence nádorových 
nemocí

• Ing. Jana Loosová, Ph.D., 
garant snižování rizik prostředí

• Mgr. Jana Pavlů, odborný 
garant prevence drog

• Mgr. Michal Mochal, odborný 
garant prevence úrazů

• Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, 
Ph.D., garant zdravého pohybu



Způsob práce

• 1x ročně pracovní setkání celé skupiny

• V průběhu celého  roku – schůzky se členy/garanty 

jednotlivých cílů Akčních plánů pro 2019/2020

Zpracování opatření k naplnění cílů – stanovení konkrétních

aktivit – termínů, realizátorů, popř. nákladů, zdrojů financí,

indikátorů a samotného plnění

VÝROČNÍ ZPRÁVA

schvalují orgány LK



Výroční zprávy



Zprávy o zdraví v Libereckém kraji –

východisko pro Akční plány 2019-2020

• 1x za 5 let – velká Zpráva o zdraví

• v mezidobí – aktualizace Zprávy o zdraví



Akční plán: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění - Nádorová onemocnění

Garant: MUDr. Jiří Bartoš, MBA, Komplexní onkologické centrum KNL, a.s.

Spolupracující: MUDr. M. Macháňová, MUDr. Dana Zemanová, Ing. Giljan Dobrevová

Cíl: Snížení výskytu nádorových onemocnění

Opatření Aktivita nebo skupina aktivit Termín Realizuje (v případě název akce)
Náklady 

Kč
Zdroj financí Indikátory plnění Plnění

1. Podpora superspecializované a centrové 

péče pro onkologicky nemocné

1.1 Podpora čerpání investic do 

vybavení pracovišť pro onkologicky 

nemocné (PET/CT, brachyterapie)

2019-

2020
KÚ LK, KNL, a.s. spolufinancování počet podpořených akcí ano

2.1 Podpora mezioborové spolupráce 
2019-

2020
KNL, a.s. a další zdravotnická zařízení LK ano/ne ano

2.2 Podpora koordinace pracovišť, 

která poskytují onkologickou péči

2019-

2020
ano/ne ano

2.3 Realizace a naplňování 

¨Koncepce¨ onkologické péče dle 

Věsníku MZ 13/2017

2019-

2020
ano/ne ano

2.4. Jmenování krajského odborníka v 

oboru okologie

2019-

2020
ano/ne ano

2.5. Ustanovení Regionální 

onkologické skupiny

2019-

2020
ano/ne ano

3. Podpora rozvoje paliativní péče

3.1 Podpora spolupráce v oblasti 

paliativní péče( např. Hospic sv. 

Zdislavy, o.p.s. )

2019-

2020
KÚ LK, KNL, a.s. ano/ne ano

4.1 Podpora preventivních programů, 

screeningových vyšetření, Informační 

kampaň ke screeningu mammy, varlat 

a další, přednášková čínnost

2019-

2020
KÚ LK, KNL, a.s. a další nemocnice v LK počet aktivit ano

4.2 Programy SZÚ v LK
2019-

2020
SZÚ počet aktivit ano

PET/CT . Pozitronová emisní tomografie/ počítaová tomografie

KÚ  LK - Krajský úřad Libereckého kraje

SZÚ - Státná zdravotní ústav

LK - Liberecký kraj

KNL - Krajská nemocnice Liberec

2. Podpora koordinace a komunikace v 

oblasti onkologické péče  v LK v souladu s 

Organizací a hodnocením kvality 

onkologické péče v ČR (Věstník MZ, 

13/2017)

4. Podpora individuální odpovědnosti za 

vlastní zdraví



Ocenění dobré praxe od NSZM ČR

Rok 2011

za několikaleté úsilí při zlepšování zdravotního stavu

obyvatel a naplňování programu Zdravotní politika LK

– dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu

obyvatel.



Ocenění dobré praxe od NSZM ČR

Rok 2017 - ocenění  

nejlepším Zdravým 

městům, obcím 

a regionům za jejich 

celoroční výsledky v 

postupu k 

udržitelnému rozvoji, 

kvalitě života a 

podpoře zdraví



Příklady dobré praxe/projektů 



Příklady dobré praxe/projektů 



Příklady dobré praxe/projektů 



Příklady dobré praxe/projektů 

Spolupráce se spinální 

jednotkou 

KNL

Beseda se studenty SZŠ a 

VOŠ zdravotnické v 

Liberci



Příklady dobré praxe/projektů 

Dny bez úrazu –

spolupráce s BESIP 



                         

 
 

Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
a Státní zdravotní ústav 
s podporou RCL a OC FORUM 

pořádají a zvou vás k účasti na akci 

 
ONKOLOGICKÁ PREVENCE BLÍŽE LIDEM 

 

Po celou dobu trvání akce se k vám dostanou informace o PREVENCI A LÉČBĚ kolorektálního 
karcinomu, budete moci procházet maketou tlustého střeva a vidět, co udělá nemoc se zdravou tkání. 

 

 
OC FORUM Liberec / středa 26. 9. 2018 / 11.00-17.00 

100 let v bílém plášti…

Příklady dobré praxe/projektů 

Střevo tour 2018

Pečuješ si  o 

slinivku? 



Dotační fond LK – resort zdravotnictví

• „Podpora ozdravných

a rekondičních pobytů pro 

zdravotně/tělesně postižené 

občany“ 1.000.000 Kč

• „Podpora preventivních a 

léčebných programů“ 

600. 000 Kč

• „Podpora osob se zdr. 

postižením“  500.000 Kč



Příklady  plánovaných  projektů  

• Senior bez nehod – projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů 

v dopravě

• Které faktory ovlivňují rozhodnutí rodiče, nechat své dítě 

očkovat? 

• Realizace screeningových vyšetření – informační kampaň k 

preventivnímu vyšetření mammy, varlat



Zahraniční spolupráce – sdílení 

dobré praxe s kantonem Saint Gallen

9. realizační program 2019-2021 témata prevence a 

podpora zdraví, s důrazem na zdravý pohyb a 

zdravé stravování u dětí a dentální profylaxi u dětí.

Návštěva delegace LK 

v kantonu St. Gallen

duben 2019, 

reciproční 

návštěva 2020



Děkuji za pozornost


