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Program/ Agenda 

10:00-13:00  Dopolední program/ Morning session 

 

• Úvodní slovo: představení účastníků workshopu, shrnutí motivace a dosavadní práce na projektu / Introduction 

• Zahraniční zkušenosti se strategiemi pro oblast demencí v zahraničí, projekt Global DementiaObservatory  

• Představení tezí pracovní skupiny Doporučené postupy a síť služeb/ Focus group Guidelines and Care Coordination  

• Představení tezí pracovní skupiny Epidemiologie a věda/ Focus group Epidemiology and Research  

 

13:00 – 14:00 Oběd/ Lunch 

 

14:00-16:00 Odpolední program/ Afternoon session 

• Představení tezí pracovní skupiny Povědomí o demenci / Dementia Awareness 

• Představení tezí pracovní skupiny Vzdělávání (podskupiny pro oblast sociální a zdravotní)/ Education 

• Projekt iSupport  

• Představení tezí pracovní skupiny Legislativa / Legislation 

• Závěrečné shrnutí, návrh dalšího postupu 

 

 

 

 



Základní informace/ Basic information 

Implementing partner: National Institute of Mental Health  

Implementační partner: Národni ́ ústav duševního zdravi ́  

Supervisor: Ministry of Health of the Czech Republic  

Gestor: Ministerstvo zdravotnictvi ́ ČR  

• Based on the Biennial Collaborative Agreement with the World Health Organization (WHO). 

• Projekt vzniká ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací v rámci Biennial Collaborative Agreement.  

 

Aim: To compose a National Action Plan for Alzheimer’s Disease and Related Illnesses (NAPAN+) for a period 

following the year 2019. 

Cíl: Vytvořit aktualizaci a pokračování Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobna ́ 

onemocnění (dále jen NAPAN+).  

  

Work plan: The work on the new plan will follow the guidelines issued by the WHO Towards a dementia plan: a 

WHO guide. An associated aim is to initiate an active participation of the Czech Republic in the Global 

Dementia Observatory initiative by collecting the indicators described in the document The Global Dementia 

Observatory Reference Guide.  

Postup přípravy NAPAN+: Respekuje doporučení pro tvorbu strategie boje proti demenci vydana ́ Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) v dokumentu Global action plan on the public health response to dementia 

2017–2025; Towards a dementia plan: a WHO guide. Konečným cílem je aktivni ́ zapojení ČR do problematiky 

v oblasti péče o lidi trpíci ́ Alzheimerovou nemocí a dalšími obdobnými onemocněními. To bude deklarováno na 

základe ̌ plnění jednotlivých indikátorů stanovených WHO v dokumentu The Global Dementia Observatory 

Reference Guide (dále GDO).  

 

 



Proces tvorby národního akčního plánu/ Process of the 
strategy development. 

A. Přípravná fáze / Preparatory phase 

1. Situační analýza (GDO, dotazníky potřeb a preferencí) / Situation 
analysis (GDO, questionaires on needs and preferences) 

2. Identifikace priorit / Identification of priorities 

B. Realizační fáze / Realization phase 

1. Vytvoření rámce plánu / Establishing the framework of the plan 

2. Rozpočtové implikace a zdrojové rozpočty / Budgetary implications 
and source budgets 

3. Schválení plánu politickou reprezentací a klíčovými organizacemi / 
Approval of the plan by politicians and key organizations 

C. Implementace 

 

 

 



Dosavadní průběh projektu/ Progress so far 

1. Dotazník potřeb a preferencí/ Questonaire of needs and 
preferences 

2. První setkání expertní platformy/ Stakeholder meeting 
19.3.2019 

3. Vytvoření pracovních skupin/ Focus group formation 

• Legislativa / Legislation 

• Doporučené postupy a síť služeb / Guidelines and Care 
Coordination 

• Vzdělávání / Education (two subgroups focusing on health 
and social care workforce) 

• Povědomí o demenci /  Dementia Awareness,  

• Epidemiologie a věda / Epidemiology and Research.  

 

 

 



Web 

• https://www.mzcr.cz/ 

 

https://www.mzcr.cz/

