
II. ročník mezinárodního panelu
konference Zdravotnického deníku

Základní informace
o konferenci:

Konference představuje jedinečnou příležitost pro 
setkání hlavních aktérů rozhodujících o podobě 
prevence zdravotních rizik, jejich medicínské, 
organizační, edukační, sociální a ekonomické podobě. 
Jedná se především o špičkové lékaře, akademiky a 
vědce, manažery nemocnic, ale také o ekonomy, 
sociology, adiktology, manažery zdravotních 
pojišťoven, orgánů ochrany veřejného zdraví, 
vzdělávacích institucí, médií, regulatorní orgány, 
představitele parlamentu, vlád a územních samospráv.

Na konferenci vystupují přední odborníci a 
představitelé z České republiky i ze zahraničí. 
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, 
němčina a angličtina.

Konferenci udělil záštitu předseda vlády České 
republiky Petr Fiala.

Mezinárodní panel se uskuteční bezprostředně před 
zahájením neformální Rady ministrů zdravotnictví 
Evropské unie v Praze v rámci českého předsednictví v 
Radě Evropské unie. V závěru konference proběhne 
panelová diskuse ministrů.

Konference má mediální pokrytí prostřednictvím 
článků na zpravodajských portálech Zdravotnického 
deníku, Ekonomického deníku a České justice, 
zaznamenávající přednášky a panelové diskuse. Na 
konferenci budou pozvána rovněž další média z České 
republiky a ze zahraničí.

Konference bude živě přenášena videopřenosem 
České tiskové kanceláře, Tlačovej agentúry Slovenskej 
republiky a rakouské tiskové kanceláře APA.

Jedná se o druhý ročník konference. První ročník 
konference proběhl pod záštitou a za účasti předsedy 
vlády České republiky a ministrů zdravotnictví České 
republiky a Slovenské republiky v červenci 2021.

Konferenci organizuje zpravodajský portál 
Zdravotnický deník.

Generálním partnerem konference je Všeobecná 
zdravotní pojišťovna České republiky.
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Cíle konference:

Získat aktuální přehled o tom, jaké jsou nejúčinnější politiky prevence 
ve zdravotnictví s nejlepšími dopady na zdraví populace a finanční 
udržitelnost zdravotních systémů v mezinárodní perspektivě. 

Umožnit otevřenou diskusi mezi experty v jednotlivých oblastech 
a institucemi odpovědnými za politiky prevence, zdraví populace 
a finanční udržitelnost zdravotních systémů o současném stavu 
a možnostech budoucího vývoje. 

Nastínit variantní scénáře vývoje politik prevence ve zdravotnictví 
a seznámit se s pozicemi rozhodujících institucí.

Konference vytváří rovněž networkingovou platformu pro výměnu 
zkušeností mezi klíčovými aktéry politik prevence.


