
▪ Andrzej Mariusz Fal, prezident Polské  společnosti pro veřejné zdraví a přednosta   
kliniky alergologie, plicních nemocí a interní medicíny Ústřední klinické nemocnice  
ve Varšavě, Polsko

▪ Piotr Jablonski, Národní protidrogový koordinátor, Polsko

▪ Jindřich Vobořil, Národní protidrogový koordinátor, Česká republika

▪ Leonard Savage, Global Creative Director, McCann Worldgroup

▪ Martin Smatana, poradce ministra školství, předseda dozorčí rady 
Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské republiky a analytik zdravotnictví, 
Slovensko

▪ Ivan Duškov, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Česká republika

Přestávka

Role členských států  v naplňování evropských priorit (Evropský plán 
boje proti rakovině, podpora očkování a ekonomika prevence v EU)

▪ Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví České republiky

▪ Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví Slovenské republiky

▪ Johannes Rauch, ministr sociálních věcí, zdravotnictví, péče a ochrany 
spotřebitele Rakouska

▪ Peep Peterson, ministr zdravotnictví a práce Estonska 

▪ Daniels Pavļuts, ministr zdravotnictví Lotyšska

▪ Magnus Heunicke, ministr zdravotnictví Dánska (TBC)

▪ Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Program

II. ročník mezinárodního panelu
konference Zdravotnického deníku

Prezence

Účinné politiky prevence a dlouhodobá finanční udržitelnost 
zdravotních systémů v kontextu demografických změn

▪ Roman Kraus, senátor Parlamentu ČR, předseda výboru pro zdravotnictví

▪ Marek Krajčí, poslanec Národní rady Slovenské republiky, bývalý ministr    
zdravotnictví Slovenské republiky 

▪ Představitelé parlamentů členských zemí EU

▪ Jacob Nielsen, generální ředitel Healthcare Denmark, Dánsko

▪ Karl-Erik Lund, vedoucí výzkumník Norwegian Institute of Public Health, Norsko

▪ Jörg Pietsch, ředitel kanceláře Úřadu komisaře federální vlády pro protidrogovou   
politiku, Německo

Oběd

Znalostní báze pro tvorbu politik veřejného zdraví (medicína 
založená na důkazech, práce s daty, jejich sběr a hodnocení)

▪ Róbert Babeľa, státní tajemník ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

▪ Herwig Ostermann, ředitel Národního institutu pro veřejné zdraví 
(Gesundheit Österreich), Rakousko

▪ Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu, Česká republika

▪ Ján Mikas, hlavní hygienik Slovenské republiky, Úřad veřejného zdravotnictví   
Slovenské republiky

▪ Reuven Zimlichman, ředitel Institutu pro výzkum kardiovaskulárních nemocí 
Univerzity v Tel Avivu, Izrael

▪ Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti a přednosta Kliniky   
kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní  
nemocnice v Praze, Česká republika

▪ Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká republika

Přestávka

Role mezioborového přístupu při tvorbě politik veřejného zdraví 
(hlavní aktéři, osvěta, veřejné mínění)

▪ Richard Raši, poslanec Národní rady Slovenské republiky, bývalý místopředseda   
vlády a ministr zdravotnictví Slovenské republiky

09.00 – 10.00

11.45 – 12.30

10.00 – 11.45

12.30 – 14.00

14.00 – 14.15

14.15 – 15.45



▪ Andrzej Mariusz Fal, prezident Polské  společnosti pro veřejné zdraví a přednosta   
kliniky alergologie, plicních nemocí a interní medicíny Ústřední klinické nemocnice  
ve Varšavě, Polsko

▪ Piotr Jablonski, Národní protidrogový koordinátor, Polsko

▪ Jindřich Vobořil, Národní protidrogový koordinátor, Česká republika

▪ Leonard Savage, Global Creative Director, McCann Worldgroup

▪ Martin Smatana, poradce ministra školství, předseda dozorčí rady 
Všeobecné zdravotní pojišťovny Slovenské republiky a analytik zdravotnictví, 
Slovensko

▪ Ivan Duškov, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Česká republika

Přestávka

Role členských států  v naplňování evropských priorit (Evropský plán 
boje proti rakovině, podpora očkování a ekonomika prevence v EU)

▪ Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví České republiky

▪ Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví Slovenské republiky

▪ Johannes Rauch, ministr sociálních věcí, zdravotnictví, péče a ochrany 
spotřebitele Rakouska

▪ Peep Peterson, ministr zdravotnictví a práce Estonska 

▪ Daniels Pavļuts, ministr zdravotnictví Lotyšska

▪ Magnus Heunicke, ministr zdravotnictví Dánska (TBC)

▪ Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Program

II. ročník mezinárodního panelu
konference Zdravotnického deníku

15.45 – 16.00

16.00 – 17.30

Prezence

Účinné politiky prevence a dlouhodobá finanční udržitelnost 
zdravotních systémů v kontextu demografických změn

▪ Roman Kraus, senátor Parlamentu ČR, předseda výboru pro zdravotnictví

▪ Marek Krajčí, poslanec Národní rady Slovenské republiky, bývalý ministr    
zdravotnictví Slovenské republiky 

▪ Představitelé parlamentů členských zemí EU

▪ Jacob Nielsen, generální ředitel Healthcare Denmark, Dánsko

▪ Karl-Erik Lund, vedoucí výzkumník Norwegian Institute of Public Health, Norsko

▪ Jörg Pietsch, ředitel kanceláře Úřadu komisaře federální vlády pro protidrogovou   
politiku, Německo

Oběd

Znalostní báze pro tvorbu politik veřejného zdraví (medicína 
založená na důkazech, práce s daty, jejich sběr a hodnocení)

▪ Róbert Babeľa, státní tajemník ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky

▪ Herwig Ostermann, ředitel Národního institutu pro veřejné zdraví 
(Gesundheit Österreich), Rakousko

▪ Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu, Česká republika

▪ Ján Mikas, hlavní hygienik Slovenské republiky, Úřad veřejného zdravotnictví   
Slovenské republiky

▪ Reuven Zimlichman, ředitel Institutu pro výzkum kardiovaskulárních nemocí 
Univerzity v Tel Avivu, Izrael

▪ Aleš Linhart, předseda České kardiologické společnosti a přednosta Kliniky   
kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní  
nemocnice v Praze, Česká republika

▪ Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Česká republika

Přestávka

Role mezioborového přístupu při tvorbě politik veřejného zdraví 
(hlavní aktéři, osvěta, veřejné mínění)

▪ Richard Raši, poslanec Národní rady Slovenské republiky, bývalý místopředseda   
vlády a ministr zdravotnictví Slovenské republiky


