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Tretí program v oblasti zdravia na roky 2014-2020 

CCIIEELLEE  AA  TTEEMMAATTIICCKKÉÉ  OOBBLLAASSTTII  
   

 

 CIEĽ 1 -  Podpora zdravia, prevencia chorôb a podpora prostredia priaznivého pre zdravý životný  

  štýl  

 

 Nákladovo efektívne propagačné a preventívne opatrenia v oblasti alkoholu a výživy , nezdravých  

     stravovacích  návyky a fyzickej nečinnosti 

 

 Opatrenia na zníženie poškodzovania zdravia spôsobeného drogami, ako aj zvýšenie  informačnej a 

     preventívnej činnosti 

 

 Podpora účinnej reakcie na prenosné choroby, ako je HIV/AIDS, tuberkulóza a hepatitída, využívanie  

osvedčených postupov na nákladovo efektívnu prevenciu, diagnostiku, liečbu a starostlivosť 

 

 Podpora spolupráce a vytvárania sietí v Únii v súvislosti s prevenciou chronických ochorení vrátane  

rakoviny, ochorení súvisiacich s vekom a neurodegeneratívnych chorôb; výmena znalostí, osvedčených 

postupov, spoločné činnosti v rámci prevencie, včasného zistenia a zvládnutia ochorenia  

 

 Činnosti vyžadované právnymi predpismi Únie v oblasti tabakových výrobkov reklamy na ne a ich  

uvádzania na trh  - aktivity zamerané na zabezpečenie vykonávania, uplatňovania, monitorovania a 

preskúmania týchto právnych predpisov 

 

 Podpora systému informácií a vedomostí týkajúcich sa zdravia  

 

 

 CIEĽ  2 -  Ochrana občanov Únie pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia 

 

 Zlepšenie posudzovania rizika a vyrovnanie rozdielov v kapacitách posudzovania rizika poskytnutím 

dodatočných kapacít pre vedeckú expertízu a mapovanie existujúcich posúdení 

 

 Podpora budovania kapacít na boj proti ohrozeniam zdravia v členských štátoch EÚ , prípadne aj v 

spolupráci so susednými krajinami ( plánovanie všeobecnej a špecifickej pripravenosti , nezáväzné 

prístupy k očkovaniu; riešenie čoraz väčších ohrození zdravia vyplývajúcich z globálnej migrácie 

obyvateľstva; zavedenia optimálnej zaočkovanosti, spoločné obstarávanie lekárskych protiopatrení; 

rozvíjanie jednotných komunikačných stratégií) 

 

 Činnosti vyžadované právnymi predpismi Únie v oblasti prenosných chorôb a iných ohrození zdravia 

vrátane tých, ktoré sú zapríčinené biologickými a chemickými incidentmi, životným prostredím a zmenou 

klímy 

 

 Podpora systému informácií a vedomostí týkajúcich sa zdravia s cieľom prispievať k rozhodovaniu na 

základe dôkazov 
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 CIEĽ 3 - Prispievanie k inovačným, účinným a udržateľným systémom zdravotnej starostlivosti 

 

 Podpora dobrovoľnej spolupráce medzi členskými štátmi pri posudzovaní zdravotníckych technológií 

  

 Podpora dobrovoľného zavádzania inovácií a elektronického zdravotníctva  (e-Health)  

 

 Podpora udržateľnosti pracovnej sily v zdravotníctve (počet, rodová rovnosť, rozsah praxe,  úmernosti  

medzi odborným vzdelaním a požadovanými zručnosťami vrátane využívania vyspelých technológií) 

účinné stratégie náboru a udržania pracovnej sily, rozvoj kapacít 

 

 Vytvorenie mechanizmu na poskytovanie odborných znalostí a výmenu osvedčených postupov pre 

členské štáty EÚ, ktoré uskutočňujú reformy systémov zdravotnej starostlivosti 

 

 Podpora opatrení, ktoré sa zameriavajú na otázky zdravia v starnúcej spoločnosti, inovácie zamerané na 

aktívne a zdravé starnutie 

 

 Činnosti vyžadované právnymi predpismi Únie v oblasti zdravotníckych pomôcok, liekov a cezhraničnej  

zdravotnej starostlivosti  

 

 Podpora systému informácií a vedomostí týkajúcich sa zdravia vrátane podpory pre vedecké výbory 

 

 

 

 CIEĽ 4  - Uľahčovanie prístupu občanov Únie k lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti 

 

 Podpora vytvárania systému európskych referenčných sietí (Euroepan Reference Networks)  pre 

pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť  

 

 Podpora členských štátov, organizácií pacientov a zainteresovaných strán prostredníctvom koordinovanej 

činnosti EÚ -  pomoc pacientom so zriedkavými chorobami 

 

 Posilnenie spolupráce týkajúcej sa bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti, vrátane 

prevencie a kontroly infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou  

 

 Opatrnejšie používanie antimikrobiálnych látok a obmedzenie postupov, ktoré vedú k zvyšovaniu 

antimikrobiálnej rezistencie, predchádzanie infekciám a ich kontrola; zabezpečenie dostupnosti účinných 

antimikrobiálnych látok 

 

 Činnosti vyžadované právnymi predpismi Únie v oblasti ľudských tkanív a buniek, krvi, ľudských 

orgánov, zdravotníckych pomôcok, liekov a práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 

 

 Podpora systému informácií a vedomostí týkajúcich sa zdravia,  štandardizácia informácií, monitorovanie 

zdravia, zber a analýza údajov o zdraví 

 


