Zápis z 26. zasedání PS UR ROÚ
název
datum

26. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Výboru pro
udržitelné municipality RVUR
23. srpna 2018, 10:00 – 12:30

místo

Ministerstvo pro místní rozvoj, velká zasedací místnost, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

účastníci

viz prezenční listina

přílohy zápisu

prezentace

Stran

2

1. Zahájení jednání, úvod
Radana Leistner Kratochvílová, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, přivítala všechny
členy pracovní skupiny, zástupce členů, představila hosty a zahájila 26. zasedání Pracovní skupiny pro
udržitelný rozvoj regionů, obcí a území (dále „PS UR ROU“).

2. Aktuální informace (nejen) z MMR
ČR 2030 – aktuální stav implementace, oblast zdraví v cílech dokumentu (Jan Mareš,
MŽP)
Jan Mareš prezentoval aktuální stav tvorby dokumentu ČR 2030, vypořádání připomínek a aktuální podoba
implementační části.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021 - aktuální stav, zdraví v cílech návrhové
části (Radana Leistner Kratochvílová, Zdeněk Opravil, MMR)
Radana Leistner Kratochvílová shrnula základní kontext procesu tvorby dokumentu vč. metodického
postupu, představila aktuální stav tvorby dokumentu a harmonogram do doby před odevzdáním na vládu ČR
ke schválení. Zdeněk Opravil prezentoval pracovní verzi návrhové části se zaměřením na problematiku
zdraví, kdy u jednotlivých relevantních cílů představil základní strukturu typových opatření a cílů. Upozornil,
že tvorba typových opatření je stále v procesu. Po pracovní schůzce s Ministerstvem zdravotnictví jsme se
shodli, že zkusíme naformulovat typová opatření zahrnující jak zdravotní i sociální služby. O možných
dalších zdravotních tématech (např. prevence) se chceme znovu pobavit, zejména o podobě územní
dimenze a nástrojích.

3. Odborné téma „Zdraví obyvatelstva“
Aktuální stav reformy psychiatrické péče (PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, Gestorka sociálně
zdravotních sítí, Projekt Deinstitucionalizace MZ ČR; doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., předseda
Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze)
Paní doktorka Krbcová Mašínová představila členům aktuální stav reformy psychiatrické péče. V úvodu
představila definici a kritéria duševního zdraví, pojem deinstitucionalizace a institucionální kulturu a její
znaky. Představila projekty Ministerstva zdravotnictví, které jsou v přípravě nebo už běží, a jsou financovány
z ESI fondů. Druhá polovina příspěvku byla věnována základní kontuře podoby reformy psychiatrické péče
z pohledu národní a krajské úrovně.

Zdraví obyvatel – je důležité pro komunální politiku a lze ho ovlivňovat? (MUDr.
Stanislav Wasserbauer, regionální pracoviště Státního zdravotního ústavu v Jihlavě, předseda Zdravá
Vysočina, z.s.)
Pan doktor Wasserbauer představil základní determinanty, které ovlivňují zdraví, a uvedl několik příkladů
determinantů na zdraví. Následně představil základní možnosti pro obce, města a regiony, jak téma zdraví,
respektive stav zdravotního stavu obyvatel, uchopit pro municipální a regionální politiku vč. příkladů z praxe.

Zdroje dat v tématu veřejného zdraví a jejich využití pro municipální a regionální
politiku (doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel, Ústav zdravotnických informací a statistiky České
republiky)
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Pan docent Dušek představil podobu, strukturu a funkčnost Národního zdravotnického a informačního
systému (NZIS) vč. východisek pro rekonstrukci fungování NZIS. Členům byly představeny základní
komponenty nového NZIS a ukázky jednotlivých výstupů. Následně byly představeny regionální ukazatele,
jejich konkrétní výstupy vč. ukazatelů nových výstupů.
Další termín 27. zasedání pracovní skupiny proběhne listopadu 2018.
Zapsal: Zdeněk Opravil, 27. srpna 2018
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