
 

 
Schůzka k Národnímu akčnímu plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná 

onemocnění 2020-2030 (NAPAN) 

 

4. setkání expertní platformy 

Datum: 5. 5. 2020 

Místo: online zoom meeting 

Přítomni: Hana Broulíková, Pavla Čermáková, Hana Vaňková, Zuzana Šnajdrová, Astrid 

Matějková, Hana Janečková, Zdeňka Kotalová, Marcela Rýpalová, Markéta Švejdová 

Jandová, Svatopluk Býma, Michal Kurečka, Andrea Pokorná, Hana Matějovská Kubešová, 

Dita Protopopová, Pavla Kortusová, Marek Hajný, Hana Vaňková, Jiří Horecký, Jan Vrbický, 

Šárka Kovandová 

Agenda 

1. Úvod – Hana Broulíková a Pavla Kortusová. 

2. Představení nové koordinátorky a jednotlivých členů přítomných na setkání. 

3. Harmonogram schvalování NAPAN. 

4. Situační analýza. 

5. Info o opatřeních k dopracování.  

6. Harmonogram implementace. 

7. Logo NAPAN 

8. Ukončení meetingu. 

 

Ad 1) Úvod 

- Přivítání účastníků a poděkování Hanky Broulíkové všem za odvedenou práci, kladné 

hodnocení spolupráce platformy NAPAN a WHO od Pavly Kortusové.  

Ad 2) Představení nové koordinátorky a členů setkání 

- Hana Broulíková se přestěhovala do Amsterdamu, zůstává s NAPANem ve spojení skrze 

expertní smlouvu na MZCR, běžnou koordinátorskou agendu přebírá Markéta Švejdová. 

Ad 3) Harmongram schvalování NAPAN 

- Markéta Švejdová představila kroky, které je nutné absolvovat před předložením NAPANu 

na Radu vlády pro duševní zdraví 24. 9. 2020. Návrh musí projít obligatorním, fakultativním 

a meziresortním připomínkovým řízením a musí být projednán na poradách vedení MZCR. 

Termín předložení na září 2020 se nyní zdá být reálný.  

 Ad 4) Situační analýza 

- Zatím jsou výsledky analýzy v návrhu NAPANu vloženy v angličtině, Hana Broulíková 

pracuje na jejím překladu. 

Ad 5) Info o opatřeních k dopracování 

- Některá opatření, s jejichž implementací se počítá spíše ve druhé a třetí vlně implementace, 

nejsou dopracovaná. Pokud by měl někdo z platformy odborníků k těmto opatřením jakýkoliv 

nápad či připomínku, případně pokud by někdo rád na jejich dotvoření spolupracoval, 

prosíme o zprávu koordinátorce. Týká se to především opatření 3.2.1., 5.1.1. a 5.1.2.  

Ad 6) Harmonogram implementace 

-Hana Broulíková představila Ganttovo schéma z návrhu NAPAN, v němž jsou vyznačena ta 

opatření, u kterých předpokládáme realizaci v první fázi implementace a na které by se mělo 

vztahovat financování z EHP.   

Ad 7) Logo NAPAN 

- Bylo vybráno Logo NAPAN. Záměrem je mimo jiné i rozšíření povědomí o demencích 

skrze toto logo i v širší (nejen odborné) veřejnosti. Pokud instituce nebo organizace pořádá 



 

 
nebo zaštiťuje aktivitu, která je v souladu s NAPANem, může požádat koordinátora NAPANu 

o souhlas s použitím loga na prezentaci této aktivity. 
 


