LOGICKÝ RÁMEC

Vytvoření báze znalostí pro efektivní řízení a zvládání dvojité
malnutrice (epidemie obezity včetně jejích komorbidit a podvýživu
včetně jejích dopadů) ČR

Zastavení nárůstu obezity v populaci. Ušetření nákladů včasnou a adekvátní léčbou malnutrice
(obezity i podvýživy)

Snížení prevalence dospělých osob v populaci o 20%, které jedí méně než 5 porcí ovoce a zeleniny (400 g) denně (věkově
standardizováno)

Pokles na dospělého obyvatele ČR (věkově standardizováno) průměrné spotřeby soli (NaCl) o 20%; cukrů o 10% , trans mastných kyselin pod 1% celkové energie

Benefit

Snížení rychlosti nárůstu prevalence obezity , diabetu mellitu,
hypertenze o 10 % u dětí i dospělých

4. Podpora dozoru, sledování, hodnocení a výzkumu správné
výživy a nutričního stavu obyvatelstva ČR a jeho podskupin

3. Posilování zdravotního systému v podpoře správné výživy a zdravého životního stylu

2. Podpora získávání a osvojování si správné výživy a zdravého životního stylu v průběhu celého života, zejména u nejvíce
zranitelných skupin obyvatelstva

1.Tvorba prostředí s vhodnými potravinami

KLÍČOVÉ PRIORITY APSV/STRATEGICKÝ CÍL APSV

5. Tvorba komunit a aliancí

Strategický cíl 2: „Posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny složky společnosti, sociální skupiny i jednotlivce“,

Prioritní oblast 1: Celoživotní investice do zdraví a posilování role občanů; prioritní oblast 2: Čelit závažným zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel, prioritní oblast 3: Posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi; Prioritní oblast 4: Vytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin.

Návaznost na
strategické cíle a
oblasti Zdraví 2020

PODSTATNÉ VÝSTUPY AP

Vytvoření systému společenské odpovědnosti za správnou výživu obyvatelstva

DÍLČÍ INDIKÁTORY

Počet legislativních a
systémových změn
podporujících správnou výživu

DÍLČÍ PROJEKTY A AKTIVITY AP

Náklady (miliony Kč)

PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI PROJEKTŮ

Odpovědnosti na úrovni MZ:

Možné zdroje financování z EU

Vytvoření mezirezortního konzorcia

2

Mezirezortní odpovědnost za správnou výživu
obyvatelstva a zajištění práceschopnosti PS APSV

MZ: SOZ, oPZaPP, MRK

MZ, SZÚ

3,2

Zajištění státem garantované jednotné databáze, vzniklé
ať už kompilací zahraničních literárních údajů nebo
nákupem jiné, českým poměrům podobné, zahraniční
databáze, a její doplňování o data z analýzy domácích
potravin, kterou zpracovává MZe. v souladu s nařízením
(EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům

MZ (OVZ) a MZE

částečně IROP, OP VVV

Nutriční databáze potravin

2

Součinnost MZe, MZ, MF, PK

MRK: MZE, MZ (SOZ a OVZ), MF, PK

?

Sběr dat a analýza spotřeby potravin a jejich nutričního složení

2

PS APSV :Metodika, OOVZ - sběr, analýza chem, finance

MZ: OVZ

Mze, SZÚ

Ustanovení časově vázaných reformulačních cílů

0,4

Výsledky studie spotřeby potravin, MZ ve spolupráci s
Mze

MZ: OVZ

?

20

MF může využít spektra ekonomických nástrojů, včetně
úpravy cen potravin např. spravedlivým nastavením
přirážek k cenám potravin s ohledem na vhodné
potraviny. To by mohlo vést k snadnějšímu přístupu k
vhodným potravinám ze strany všech skupin
spotřebitelů. Jasným nastavením jednotlivých přirážek
(bonusy, zadní a přední marže apod.) k cenám potravin
nebudou znevýhodňovány jednotlivé potraviny nebo
výrobci podle volby obchodníka, ale naopak dojde k
transparentní tvorbě cen s pozitivním dopadem na celou
populaci. Další možné aktivity spočívají i ve vytvoření
nebo v úpravě pobídky v celém potravinovém řetězci.
Tvorbu prostředí s vhodnějšími potravinami lze
ovlivňovat i prostřednictvím příslušných investic do
výroby potravin, logistiky dodavatelského řetězce včetně
politiky zadávání veřejných zakázek s cílem sladění
zemědělské politiky zásobování potravinami se zdravotní
politikou sledující cíle zlepšeného veřejného zdraví skrze
zlepšenou dostupnost a finanční dosažitelnost vhodných
potravin. Možné je i využití dotací cílených na zvýšení
příjmu zeleniny, ovoce, celozrnných potravin
specifickými skupinami populace, zejména dětmi.

MF ve spolupráci s MZ OVZ

?

Mze, MZ

Mezirezortní komise pro reformulaci

Reformulace potravin

Podpora výživy ve školách

Ochrana dětí před nevhodným marketingem

Zvýšení zdravotní gramotnosti ve správné výživě diferencované podle věkových skupin v celé populaci.

Pokles obsahu soli v komoditách
(chléb a pečivo, masné výrobky a
dalších nejvíce obsahem soli a
spotřebou zatěžujících komodit)
o 20% za 5 let; Pokles
přidávaných cukrů v potravinách
o 10 % za 5 let

Plnění ukazatelů spotřebního
koše a pestrosti v 80% školních
jídelen , Zvýšení nabídky zeleniny
ve školních obědech o 30%.
Pokles marketingu nevhodných
potravin v čase od 7 do 19 hod
o 50 %

Zvýšení zdravotní gramotnosti o
výživě o 20%

Ustanovení nástrojů reformulační politiky

Ustanovení platformy výživy a zdraví

2

Zřízení a motivace státní správou:MZ a Mze pro subjekty
ovlivňující prostředí s potravinami (analogie EU)

MZ (SOZ a OVZ) a MZE a PK

Komunikace s výrobci, prodejci a dalšími provozovateli služeb s potravinami

0,4

MZE a MZ skrze PK ČR

MZ (SOZ a OVZ) a MZE a PK

Sociální marketing reformulovaných potravin a jejich rozpoznatelnost veřejností

2

Zvýšená zdrav. gramotnost, loga a značení potravin

MZ (SOZ a OVZ) a MZE a PK

MZ

MZ: OVZ

MZ

Evaluace a monitoring dosažených cílů reformulace

2

Kontroly spotřebního koše a pestrosti ve školním stravování
Regulace vhodných potravin v doplňkovém prodeji vyhláškou

16
0,4

Opakování studie spotřeby potravin stejnou metodikou s
chem.analýzou
MZ a MŠMT, dle platné legislativy
nová vyhláška ve Školském zákoně

MZ OVZ, oHVpbuDaM
MZ OVZ, oHVpbuDaM

MZ
?

Programy Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko

EU dotace

EU dotační programy, spoluúčast ČR

MZ : SOZ a MEZ

SZIF

Politická vůle pro novelizaci zákona o reklamě

Přijetí novelizace Zákona o regulaci reklamy

0,4

Monitoring a kontrola dodržování úmluv v marketingu nevhodných potravin dětem včetně dodržování zákona o regulaci reklamy

1,2

Finance a nezávislost kontroly

MZ: SOZ

SZIF

Zřízení a udržování e portálu MZ garantovaných informací o správné výživě
Podpora a rozvíjení programů "Kyber“ virtuálního vzdělávání ve správné výživě a prevenci obezity zdravotnickými odborníky
Podpora správné výživy v médiích

2,4
4
6

MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZU a ČLS JEP
MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZU a ČLS JEP
MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZU a ČLS JEP

MZ, IROP
MZ, IROP
SZIF

Podpora předávání a šíření příkladů dobré praxe správné výživy v komunitách

1,2

Podpora získávání a osvojování si správné výživy ve vzdělávání
Podpora edukace ve výživě těhotných a kojících žen

10

Personální odborná kapacita pro soustavné
Personální odborná kapacita pro soustavné
Vymezení prostoru ve veřejnoprávních médiích a
Existence českých nebo zahraničních příkladů a jejich
hledání
MŠMT - rozvíjení stávajících programů
Nutriční edukace nutričním terapeutem podmínkou pro
směrná čísla 1/2000 podpora MZ v jednání
spojišťovnami, obyvatel regionální čísla kolik
nutr.ambul. na 100 000 osob - podpora Výkony pro
nutriční terapeuty a nutriční specialisty existují, je třeba
nasmlouvání navýšeného počtu výkonů pojišťovnami,
vytvoření sítě nutričních ambulancí

Podpora edukace ve výživě kojenců, batolat

Individuální poradenství ve výživě zdravotnickými odborníky

Počet výkonů edukace ve výživě
za kalendářní rok

Navýšení nutriční kvality institucionálního stravování

Podpora dostupnosti výživy, získávání a osvojování si správné výživy u nejvíce zranitelných skupin obyvatel v oblasti výživy

Odborné řizení akčního plánu a tvorba systému výživových doporučení a jejich přijetí a garance státem

Zavedení celoplošného vyhledávání osob v riziku malnutrice v rámci přimární i sekundární zdravotnické péče

Poskytování komplexní diferencované péče nemocným s nadváhou a obezitou

Včasná nutriční intervence u osob v malnutrici (obezita i podvýživa)

Snížení počtu osob s podvýživou
způsobenou chudobou o 5 %

Vznik závazných doporučení ve
výživě, odborné řízení AP

Vybudování systému
celonárodního screeningu
malnutrice - počty zachycených

Komplexní diferencovaná léčba
obezity - počty léčených

Včasná léčba malnutrice -počty
léčených

Navýšení dozorové činnosti nutričního složení ve společném stravování (nejen uzavřeného typu)

Intervenční programy
mikronutrientních deficitů
v populaci
Počet provedených šetření

Systémové navyšování či zavádění výuky správné výživy a klinické výživy do studijních pregraduálních plánů lékařských a s výživou spojených nelékařských profesí ve zdravotnictví

Počet hodin

Vytvoření sítě odborných pracovišť pro vzdělávání, testování nutričního stavu a zdravotně orientované tělesné zdatnosti, preskripci výživy a fyzické aktivity a edukaci široké veřejnosti

Síť odborných vzdělávacích
pracovišť v životním stylu a jejich
výkon

Identifikace a řešení mikronutrientních deficitů v populaci, či ohrožených skupinách (subpopulacích)

Monitoring a hodnocení výživy a výživového stavu populace v souvislosti s ukazateli zdraví

Databáze dat o výživě,
výživovém stavu populace a
zdraví

MZ

MZ

Podpora edukace ve výživě seniorů v riziku malnutrice z nesprávné výživy

Výkony existují, je třeba nasmlouvání počtu výkonů
pojišťovnami, zavést povinnost služeb nutričního
terapeuta pro ústavy soc. a následné péče

MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

MZ

Personální odborná kapacita,MZ ve spolupráci se SZÚ

MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZÚ

OP Zaměstnanost, OP VVV

Systematické školení personálu v kuchyních

1
3

Personální odborná kapacita,MZ ve spolupráci se SZÚ

MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZÚ

OP Zaměstnanost, OP VVV

Vyhláška ustanovující kontroly nutričního složení ve školním stravování a jejich realizace

6

Personální odborná kapacita,MZ ve spolupráci se SZÚ

MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZÚ

OP Zaměstnanost, OP VVV

Rozvoj politiky výživového zabezpečení lidí v hmotné nouzi, lidí bez domova
Pro děti z domácností v hmotné nouzi (dotační program pro chudé rodiny, zajištění školních obědů pro tyto děti -MPSV )

Nutná kalkulace
Nutná kalkulace

Potravinové banky, dotace pro provoz poskytovatelům

MPSV
MPSV

částečně OPZ
částečně OPZ

Pro domácnosti žijící v chudobě (tvorba doporučení zdravého spotřební koše při nejnižších finančních nákladech)

Nutná kalkulace

MPSV

částečně OPZ

Pro lidi bez domova

Nutná kalkulace

Příspěvky seniorům na jídlo - při rozvozu jídlaseniorům pečovatelská služba-

MPSV

částečně OPZ

Pro seniory žijící v chudobě

Nutná kalkulace

Senioři doma, v pobytových zařízeních, financování
potravinových doplńků - standardy výživy, v terénu závislost na rozvozu obědů - ze zákona - aby zůstal
rozvoz obědů v základních službách - ze 108, jako
základní činnost,aby zůstaly

MPSV a MZ DPZ ve spolupráci s MZ SOZ

částečně OPZ

Zajištění činnosti pracovní skupiny pro APSV/APPO

Obecná výživová doporučení pro obyvatelstvo

6
0,12

Finance a kompetence
Práce PS APSV/APPO

MZ SOZ
MZ SOZ ve spolupráci s MZ OVZ

?
částečně OPZ

Doporučení ve formě potravin pro jednotlivé skupiny dle věku a fyzické aktivity

0,28

Práce PS APSV/APPO a odborníci z lékařských fakult

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OVZ

částečně OPZ

Doporučení ve formě nutričních standardů energie a nutrientů v závislosti na věku, pohlaví, fyzické aktivitě

0,4

částečně OPZ

0,8

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OZS

částečně OPZ

Včasné vyhledávání a léčba dětí i dospělých osob s nadváhou a obezitou na úrovni praktických lékařů

dle bod. hodnocení, počtu výkonů

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OZS

částečně OPZ

Včasné vyhledávání a léčba dětí i dospělých osob s podvýživou na úrovni praktických lékařů

dle bod. hodnocení, počtu výkonů

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OZS

částečně OPZ

Vybudování sítě diferencované léčebné péče o obézní
Smluvní zajištění sítě zdravotnických ambulantních zařízení a center pro léčbu obezity zdravotnickými pracovníky
Vyjednávání podmínek úhrady ze zdravotního pojištění

20
dle bod. hodnocení, počtu výkonů
0,2

Řeší APPO
Řeší APPO
Řeší APPO

částečně OPZ
?
?

Systemizace vzdělávání zdravotnických pracovníků v obezitologii

0,2

Řeší APPO

OPZ

Vybudování sítě ambulancí nutričních terapeutů (poradenství v primární i sekundární péči ve výživě) (podpora praxí nelékařských
Smluvní zajištění sítě zdravotnických ambulantních zařízení pro poradenství ve výživě zdravotnickým odborníkem
Vyjednávání podmínek úhrady ze zdravotního pojištění
Zavedení povinnosti poradenské činnosti zdravotnického specialisty ve výživě pro zřizovatele (provozovatele) nemocnic a zdravotních
ústavů, v zařízeních sociální a dlouhodobé zdravotní péče

8
dle bod. hodnocení, počtu výkonů
0,2

Práce PS APSV/APPO a evropská doporučení EFSA
Práce PS APSV/APPO a SKVIMP ČLS JEP a guidelines
mezinárodních společností pro výživu
Podmínkou kapitační platby -jednání s pojišťovnami,
změna úhradové vyhlášky k navržení kodu
dispenzarizace a primární péče o malnutrici
Podmínkou kapitační platby -jednání s pojišťovnami,
změna úhradové vyhlášky k navržení kodu
dispenzarizace a prmární péče o obézního
Finance a akreditace pracovišť 1.a 2. typu dle návrhu
Jednání s pojišťovnami, podpora MZ
Standardizace léčebné péče v obezitologii MZ ve
MZ a ustanovení specializačního postgraduálního
vzdělávání v obezitologii pro lékaře ve spolupráci s ČOS
ČLS JEP
Jednání s pojišťovnami
Jednání s pojišťovnami
Jednání s pojišťovnami

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OVZ

Doporučení pro klinickou dietologii, parenterální, enterální výživu

MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS
MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS
MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

MZ, OP Zaměstnanost
?
?

0,2

Nová vyhláška

MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

MZ, částečně OP Zaměstnanost

Studie aktuálních mikronutrientních deficitů

20

Detekce aktuálních nutričních problémů v populaci,
zacílená studie k potvrzení

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OVZ

Vyhláška ustanovující kontroly nutričního složení a jejich realizace v otevř. typu spol. stravování
Systémové navyšování či zavádění výuky správné výživy a klinické výživy do studijních pregraduálních plánů lékařských a s výživou
spojených nelékařských profesí ve zdravotnictví.

12
8

SZÚ

MZ OVZ, oHVpbuDaM

?

MZ OVZ

MZ, OP Zaměstnanost

Dotační programy pro vysoké školy, vypracování
výukových programů

Personální kapacita OOVZ
Dotační programy, Působení na školy, vypracování
výukových programů

Vytvoření sítě odborných pracovišť pro vzdělávání, testování nutričního stavu a zdravotně orientované tělesné zdatnosti,
preskripci výživy a fyzické aktivity a edukaci široké veřejnosti

8

MZ OVZ

MZ, OP Zaměstnanost

Zřízení centra a činnost pro integrální řízení sběru dat z oblasti výživy a zdraví, vypracování metodologie sběru dat, jejich hodnocení a

8

Finance, SZÚ-PSAPSV/APPO, personální odb.kapacity

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

částečně ESIF

Zavedení pravidelně se opakujícího celonárodního sběru dat z oblasti výživy, nutričního stavu a zdraví

8

Finance, sběr dat přes SZÚ-OOVZ, soukromé agentury

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

Zavedení nových registrů onemocnění (zejména kardiometabolických), souvisejících s výživou

0,8

Příprava národního systému vyhledávání a léčby malnutrice v nemoci či u osob ve zvýšeném riziku skrze zapojení se do celoevropské
iniciativy“ Optimální nutriční péče pro každého“ přes praktické lékaře a nemocnice
Screening malnutričních pacientů a klientů v nemocnicích, zařízenéch následné péče a v domovech seniorů prostřednictvím zapojení se do

Evropské platformy „Nutriční den“

1
1

Finance, celoevropská iniciativa“ Optimální nutriční péče
pro každého“ řízení SKVIM
Finance, Evropská platforma „Nutriční den“ , řízení přes
SKVIM

částečně ESIF

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

částečně ESIF

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OZS

OP Zaměstnanost, OP VVV

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OZS

MZ, OPZ

Cílený monitoring na aktuálně se vyskytující nutriční problémy v populaci či subpopulacích
Sběr dat prostřednictvím dozoru nutriční kvality společného stravování OOVZ a jejich analýza a využití pro vypracovávání cílených
intervenčních programů (vyhláška)
Vytvoření baze znalostí pro efektivní řízení a zvládání epidemie obezity a jejích komorbidit v ČR
Monitorování zdravotních nerovností

1,6

MZ SOZ ve spolupráci s MZ OZS

částečně OPZ, SZÚ

1,6

MZ OVZ, oHVpbuDaM

MZ, ÚZIS

2
0,8

MZ OVZ, oHVpbuDaM
MZ SOZ

SZÚ
SZÚ, ÚZIS

6

MZ SOZ

?

MZ SOZ ve spolupráci s OV a LP

MZ, SZÚ

Výzkum v oblasti výživy a zdraví

Základní a aplikovaný výzkum ve výživě z hlediska jejího protektivního či rizikového ovlivnění rozvoje neinfekčních onemocnění
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Vypsání zadání těchto témat do grantových veřejných
soutěží s dotačními programy
Vypsání zadání těchto témat do grantových veřejných
soutěží s dotačními programy
Vypsání zadání těchto témat do grantových veřejných
soutěží s dotačními programy

MZ SOZ

OP VVV

MZ SOZ

?

Řízení a koordinace přes MMR
Finance, zřízení

MZ SOZ
MZ SOZ
MPSV
MPSV

OPZ, MZ
MZ
SZIF, OP Program rozvoje venkova
SZIF, OP Program rozvoje venkova

Regionální programy zabezpečení výživy pro vyloučené lokality či skupiny osob v hmotné nouzi

Politika MPSV ve spolupráci s MF, MZe pro výživu
obyvatel v hmotné nouzi

MPO, ve spolupráci s MZ: SOZ

OPZ

Podpora pokračování, rozšiřování a rozvíjení stávajících dotačních programů do škol podle kritérií vhodných potravin: Školní mléko,
Zelenina a ovoce do škol

Evropské dotace Školní mléko, Zelenina a ovoce do škol

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

SZIF

Finance, podpora státní správy na regionální úrovni

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

SZIF

Finance, podpora státní správy na regionální úrovni

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

SZIF

Finance, podpora státní správy na regionální úrovni

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

OPZ

Finance, podpora státní správy na celostátní úrovni
Vypsání veřejných soutěží s dotačními programy

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ
MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

MZ
MZe, SZIF

Vypsání veřejných soutěží s dotačními programy

MZ SOZ ve spolupráci s OVZ

MZ, částečně OPZ

Výzkum ekonomických nákladů spojených s dopady nesprávné výživy na zdraví a soběstačnost
Ve veřejné správně na úrovni krajů tvorba krajských regionálních výborů pro zdraví se zastoupením odborníků ve výživě a zdraví a dalších
Tvorba regionální výživové politiky podporující správné stravovací návyky ve městech a vesnicích regionů
Regionální dotační podpora výrobců vhodných potravin, podpora nových technologií i reformulací při výrobě potravin
Regionální podpora zaměstnanosti v domácí produkci potravin

Regionální podpora zdravých škol dalšími lokálními dotačními programy vhodných potravin dětem

Podpora vytváření aliancí, platforem, sítí zájmových skupin společnosti s cílem aktivizace, podpory a rozvoji společnosti v oblasti správné výživy a prevence obezity a podvýživy

MZ

MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

Zadání nosných témat ve výživě, prevenci a léčbě obezity a jejích komplikací (bazálním i aplikovaném výzkumu) do portfolia
grantových agentur a výzkumu podporovaného EU, státem i soukromými subjekty

Snížení rychlosti nárůstu
prevalence obezity, diabetu
mellitu, hypertenze o 10 % u dětí
i dospělých

MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

Základní a aplikovaný výzkum v
oblasti výživy a prevence nemocí
-instrumenty jeho hodnocení

Podpora a rozvíjení komunitních programů, které řeší správnou výživu jako jednu z prioritních oblastí

MŚMT OP VVV
MZ

Výkony pro nutriční terapeuty a nutriční specialisty
existují, je třeba nasmlouvání navýšeného počtu výkonů
pojišťovnami, vytvoření sítě nutričních ambulancí

Evaluace AP správná výživa - závěrečná zpráva

Počet funkčních komunitních
programů podporujících
správnou výživu do kterých je
region zapojen. Zvýšení nabídky
zeleniny a ovoce ve školách a
školských zařízeních o 30%.

MZ

MŠMT
MZ: DZP ve spolupráci s MZ SOZ a MZ OZS

Podpora edukace ve výživě dospělých osob v riziku malnutrice z nesprávné výživy

Evaluace AP správná výživa závěrečná zpráva

Počet regionálních opatření
podporujících správnou výživu

MZ: SOZ, oPZaPP, ve spolupráci s SZU a ČLS JEP

Výkony pro nutriční terapeuty a nutriční specialisty
existují, je třeba nasmlouvání navýšeného počtu výkonů
pojišťovnami, vytvoření sítě nutričních ambulancí

Monitoring vývojových trendů malnutrice a jejích dopadů na zdraví a průběžná a závěrečná evaluace efektivity jednotlivých i celkových výstupů akčního plánu

Regiony více aktivní v řízení správné výživy svých obyvatel

SZIF

Podpora edukace ve výživě dětí a mládeže v riziku malnutrice z nesprávné výživy

Tvorba nutričních doporučení pro jednotlivé typy zařízení
Minimálně 80% vydávané stravy
odpovídá nutričním
doporučením

MPO, ve spolupráci s MZ: SOZ
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Podpora šíření a rozvíjení stávajících komunitních programů na úrovni měst, obcí, podniků, škol - Národní síť zdravých měst, Zdravý
podnik, Zdravá škola, Zdravá nemocnice, Zdravý region apod.….
Podpora nových komunitních programů a kampaní podporujících zdravý životní styl cílené na populační skupiny (dětí,

hendikepovaných, středního věku, seniorů, rodiny s dětmi apod.)
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Vytvoření Platformy výživy fyzické aktivity a zdraví, podporované státem, kde se aktivní složky společnosti dobrovolně zavazují
Podpora již existujících sítí (např. Aktivity Vím co jím;, STOB a dalších
Podpora vytváření nových sítí

20

