
 

 

info@medianetwork.cz 

www.ceska-justice.cz 

www.ekonomickydenik.cz 

www.zdravotnickydenik.cz 

Mezinárodní panel 

Stálé konference českého zdravotnictví  

„Ekonomika prevence“ 

 
se zaměřením na onkologická a kardiovaskulární onemocnění v souvislosti s kouřením, 

alkoholem a duševní nemoci 

 

pod záštitou předsedy vlády ČR Andreje Babiše 

 

Program: 

 

14:45 – 17:15 

 
Priority ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti prevence 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR 

 

Priority ministerstva zdravotnictví SR v oblasti prevence 

Brigádní generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, ministr zdravotnictví SR - videopřednáška 

 

Veřejnoprávní význam závislostí a evidence based politika 

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti 
 

Snížení rizik kardiovaskulárních onemocnění 

Prof. Reuven Zimlichman M.D., ředitel Institutu pro výzkum kardiovaskulárních nemocí, Tel-Aviv University 

 

Kardiovaskulární onemocnění a prevence 

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. předseda České kardiologické společnosti, přednosta kliniky kardiologie a 

angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 

 

Ekonomika prevence - účelnější vynakládání finančních prostředků při rostoucích výdajích na zdravotnictví v důsledku 

demografických a technologických změn 

Prof. Andrzej Mariusz Fal, prezident Odborné společnosti pro veřejné zdraví Polské republiky, 

přednosta kliniky alergologie, plicních nemocí a interní medicíny Ústřední klinické nemocnice ve Varšavě 

 

Odpovědnost vlády a její aktivní role v konkrétních opatřeních prevence zdravotních rizik 

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR 

 

Ekonomické stimuly pro změnu chování populace ze strany plátce zdravotní péče a fondy prevence zdravotních 

pojišťoven  

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny 

 

Ekonomika prevence a parlamentní odpovědnost 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, poslanec zdravotního výboru Národní rady SR, bývalý ministr zdravotnictví 

SR  

 

Moderovaná diskuse 
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Přestávka 

 

17:30 – 19:00 

 
Význam a role prevence ve zdravotnictví 

MUDr. Anna Záborská, místopředsedkyně zdravotního výboru Národní rady SR 

 

Ateroskleróza a prevence 

Prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D., předseda České odborné společnosti pro aterosklerózu 

 

Onkologická onemocnění a prevence 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti, přednostka onkologické 

kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol 

 

Prevence nemocí duševního zdraví 

PhDr. Petr Winkler, Ph.D., ředitel Národního ústavu duševního zdraví  

 

Prevence v primární péči 

MUDr. Zdeněk Hamouz, zakládající člen Sdružení praktických lékařů ČR 

 

Prevence v ambulantním sektoru 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů 

 

Prevence a ochrana veřejného zdraví 

MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu 

 

Fondy prevence zdravotních pojišťoven 

PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

 

Moderovaná diskuse 

 

 

 

Občerstvení 

 

Termín: 22. července 2021 

Místo: Keiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 

Přímý přenos: www.zdravotnickydenik.cz, www.ceskenoviny.cz (oficiální zpravodajský portál 

České tiskové kanceláře), www.tasr.sk (portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky) a 

www.teraz.sk  

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina 

 

http://www.zdravotnickydenik.cz/
http://www.ceskenoviny.cz/
http://www.tasr.sk/
http://www.teraz.sk/
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Generální partner: 

 

 
 

 

Spolupořádající partner: 

 

 
 

 

Partneři: 
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Fotogalerie z předchozích akcí vydavatelství 

 


