
2. Harmonogram 2b)

Tvorba prostředí s vhodnými potravinami

Podpora získávání a osvojování si správné výživy a zdravého životního stylu 

v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva Posilování zdravotního systému v podpoře správné výživy a zdravého 

životního stylu
Podpora systematického monitoringu výskytu, hodnocení a výzkumu obezity 

a s ní spojených komorbidit  a jejich determinant 

pora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na 

prevenci obezity v průběhu celého života, zejména u nejvíce 

zranitelných skupin obyvatelstva 
 Posilování zdravotního systému směrem k adekvátní léčbě obezity, dle 

mediciny založené na důkazech

Úkol zodpovědnost
Odbory 

MZ
termín

Měsíc 

zahájení

Měsíc 

ukončení
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Zajištění práce pracovní skupiny pro APPO MZ SOZ 12/2020 1 60

Vypracování metodologie sběru mezinárodně srovnatelných dat v 

obezitologii. Na úrovni dětí i dospělých. Propojení s monitoringem 

výživy a fyzické zdatnosti obyvatelstva MZ/PS APPO/ČOS/WHO OVZ 6/2016 1 6

Zavedení pravidelně se opakujícího celonárodního sběru dat a jeho 

vyhodnocování. Praktická realizace sběru dat. MZ/PS APPO/plátci nebo soukr. Sektor OVZ 7/2020 1 12

Pokračování a rozvíjení monitoringu COSI MZ/WHO OVZ 12/2020 13 60

 Zavedení nových registrů onemocnění (zejména kardiometabolických), 

souvisejících s výživou  MZ/ SOZ 12/2020 13 60

Cílený monitoring efektivity léčby. Zavedení registrů pacientů léčených 

metabolickobariatrickými chirurgickými výkony. MZ/PS APPO OZS 12/2020 13 60

Vytvoření baze znalostí pro efektivní řízení a zvládání epidemie obezity 

a jejích komorbidit v ČR MZ SOZ/OZS 12/2020 13 60

Monitorování zdravotních nerovností a dalších determinant obezity MZ/SZÚ OVZ 12/2020 13 60

Hodnocení dat monitoringu, sledování vývojových trendů prevalence 

obezity, jejích determinant a dopadů na zdraví a ekonomiku MZ/SZÚ OVZ 12/2020 13 60

Průběžná a závěrečná evaluace efektivity jednotlivých i celkových 

výstupů APPO MZ OVZ 3/2021 13 60

Základní a aplikovaný výzkum v obezitologii - Zadání nosných témat v 

prevenci a léčbě obezity a jejích komplikací (bazálním i aplikovaném 

výzkumu) do portfolia grantových agentur a výzkumu podporovaného 

EU, státem i soukromými subjekty MZ VLP 12/2020 8 12

Výzkum interakce genetických a environmentálních faktorů při vzniku 

obezity MZ VLP 12/2020 13 60

Vývoj nových diagnostických a léčebných metod v obezitologii MZ VLP 12/2020 13 60

Výzkum společenských determinant vzniku obezity a jejich možného 

ovlivnění MZ VLP 12/2020 13 60

Výzkum ekonomických nákladů spojených s nadváhou a obezitou a 

jejich komorbidit MZ VLP 12/2020 13 60

Podpora a rozvíjení programů „Kyber“ virtuálního vzdělávání v 

prevenci obezity a ovlivnění nadváhy zdravotnickými odborníky MZ/odborné společnosti ČSL JEP/soukr. subj. OVZ 12/2020 1 60

Indiv. poradenství podle rizika rozvoje obezity a přítomných 

komorbidit MZ/plátci/ OVZ 6/2016 2 60

Navýšení motivace praktických lékařů být základním článkem sítě – tj. 

podílet se na včasném vyhledávání nadváhy a obezity a poskytnutí 

nebo zařízení adekvátní léčby MZ/plátci OZS 12/2020 13 60

Stabilizace počtu existujících pracovišť a center. Zajištění jejich 

profilace, technického, materiálového a personálního dovybavení MZ/plátci/PS APPO/ČOS OZS 12/2016 13 60

Rozšíření sítě rekondičních center zaměřených na obézní a vytvoření 

sítě odborných pracovišť pro vzdělávání, testování nutričního stavu a 

zdravotně orientované tělesné zdatnosti, preskripci výživy a fyzické 

aktivity a edukaci široké veřejnosti OZS 7 60

Zavedení standardizace léčebných postupů v obezitologii podle 

doporučení evropských i českých odborných společností (EASO/IFSO; 

ČOS ČLS JEP) do léčebné praxe MZ/plátci/PS APPO/ČOS+bariatr.sekce OZS 12/2016 7 60

Vyjednávání  podmínek úhrady ze zdravotního pojištění MZ/plátci/PS APSV/SKVIM/Nutr.terapeuté OZS 12/2016 10 60

Zajištění kapacity poskytování léčebné péče - nasmlouvání počtu 

výkonů s jednotlivými pracovišti plátci/MZ/PS APPO/ČOS/poskytovatelé péče OZS 12/2020 13 60

Navyšování vzdělávání v obezitologii na pregraduální úrovni MZ/MŠMT/ČOS/PSAPPO OZS 12/2020 1 60

Zajištění specializačního postgraduálního vzdělávání v obezitologii MZ/MŠMT/ČOS/PSAPPO VLP 12/2020 13 60

Podpora a rozvoj profesního vzdělávání pracovníků všech oborů 

zapojených do léčby obezity (nutriční terapeut, nutriční specialista, 

fyziatr, psycholog, zdravotní sestra) MZ/MŠMT/ČOS/PSAPPO VLP 12/2020 13 60

ostatní priority řeší APSV a APPPA
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