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Zdraví 2030 

 

Jedná se o strategický program Ministerstva zdravotnictví k zajištění dlouhodobého 

a hospodárného řízení resortu zdravotnictví a ke zlepšení pozice ČR vůči Evropské 

komisi při vyjednávání možností čerpání podpory z evropských fondů v resortu 

zdravotnictví. Měl by motivovat nejen odbornou, ale i širší občanskou veřejnost. 

Základní cíl je definován takto: „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“. 

V současnosti je plněna strategie „Zdraví 2020“, jejíž výsledky a závěry jsou 

nezbytnou součástí příprav při formulaci nového strategického dokumentu. O 

aktivitách v této oblasti KHS MSK informovala na svých webových stránkách i 

v médiích. 

Základem efektivního a hospodárného řízení je dlouhodobě orientovaná a široce 

pojatá strategie péče o zdraví, která specifikuje nejen činnost Ministerstva 

zdravotnictví, ale i aktivity poskytovatelů zdravotní péče. Zvýšením včasného záchytu 

závažných onemocnění (zkrácení léčby) a zvýšením naděje na přežití a následný 

kvalitní život může systém veřejného zdravotnictví ušetřit ročně značné finanční 

prostředky.  

 
Na základě provedené analýzy s ohledem na aktuální potřeby a slabá místa 

poskytování zdravotních služeb byly stanoveny strategické cíle programu Zdraví 

2030 (č. 1 - Zlepšení zdravotního stavu populace, č. 2 - Optimalizace 

zdravotnického systému, č. 3 - Podpora vědy a výzkumu), na které naváže 7 

implementačních plánů.  
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1. Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je potřeba reformovat a reorganizovat 

primární péči, zejména posílit kompetenci praktických lékařů, zvýšit 

dostupnost a kvalitu péče. 

2. Občané jsou odpovědni za vlastní zdraví. 

o Je potřeba posilovat jejich zdravotní gramotnost a podporovat zdraví a 

primární prevenci, příznivě ovlivňovat faktory zdraví (výživa, stravovací 

návyky, pohybové aktivity). 

o Působit v prevenci užívání návykových látek, nadměrné konzumace 

alkoholu a kouření. 

o Zabraňovat vzniku a šíření infekčních onemocnění, podporovat 

očkování a snižování antimikrobiální rezistence. 

o Zlepšovat pracovní a životní prostředí. 

3. Zdravotní a sociální péči spojit a optimalizovat, reformovat péči o duševní 

zdraví. 

4. Personálně stabilizovat zdravotnictví. 

5. Digitalizovat zdravotnictví, včetně využití umělé inteligence. 

6. Optimalizovat systém úhrad ve zdravotnictví. 

7. Zapojit vědu a výzkum do řešení prioritních úkolů zdravotnictví. 

 

 

Implementační plány budou připomínkovány a veřejně konzultovány, poté budou 

předloženy ke schválení na jednání vlády ČR. 
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