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Program Zdraví 
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Bilaterální spolupráce

Bilaterální spolupráce přináší možnost zapojit se, sdílet

zkušenosti a předat si know-how mezi odborníky a subjekty

z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska  a  České republiky  

v oblastech podpory programu Zdraví. Téměř polovina

podpořených     projektů     je     realizována    se    subjekty 

z donorských zemí.  

www.fondyehp.cz/zdravi

@EHPaNF

Do řízení programu jsou zapojeni:  

Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,

Folkehelseinstituttet 

Prevence antibiotické rezistence

Více informací naleznete na: 

fondyehpanorska

fondy EHP a Norska

czp@mfcr.cz

Přeshraniční spolupráce v oblasti prevence rakoviny prsu a v posilování

role pacientů a pacientských organizací

Cesta Svazu postižených civilizačními chorobami do

Norska za nalezením norského partnera



Projekty  byly  vybrány  na  základě otevřené výzvy (ZDOVA1) 

a výzvy malého  grantového   schématu   (MGS1)  a  zaměřují  

se na následující typy aktivit: 

Těhotenství bez psychosociálního stresu – nejčasnější prevence duševních

poruch a toxického stresu u dětí

Přiležitosti v  oblasti  duševního

zdraví   dětí,   prevence  nemocí 

a podpory hlasu pacientů

V období Fondů EHP 2014 - 2021 podpoří program Zdraví

přes 40 projektů za více než 410 mil. Kč, které budou

realizovány až do dubna 2024. Cílem programu je zlepšení

prevence a snížení nerovnosti v oblasti zdraví. 

Vybrány byly projekty, které se zaměřují na tři oblasti

podpory, a to prevenci duševních onemocnění u dětí, dále

prevenci přenosných a nepřenosných onemocnění a posílení

role pacientů a pacientských organizací. 

Oblasti podpory

Prevence    přenosných    a     nepřenosných

onemocnění

Cílem projektů je realizace takových opatření, která by

omezila    výskyt    přenosných    a    nepřenosných   nemocí 

u obyvatel (především Romů) v sociálně vyloučených

lokalitách. 

Podpořeny byly také projekty, které se zaměřily na

diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence. Dále

byly v rámci předem definovaného projektu podpořeny

aktivity související se zastavením trendu nárůstu spotřeby

antibiotik.  

Na základě vyhlášené výzvy malého grantového schématu

(MGS3) byly vybrány takové projekty, které se zaměřily na

posílení role pacientů a podporu budování kapacit

pacientských organizací s cílem posílit jejich roli jako

rovnocenných partnerů ve zdravotnictví. 

Zároveň je realizován předem definovaný projekt (PDP3)

"Pacientský hub", v rámci něhož byl vytvořen tzv. hub tedy

fyzický prostor a webový portál pro pacientské organizace

sloužící především k realizaci vzdělávacích aktivit a přenosu

know-how. 

Pacientský hub

Podpora    duševního     zdraví   a    prevence

duševních onemocnění u dětí

zlepšení rodičovských dovedností s cílem předcházení

duševních poruch u dětí;

realizaci inovativních a/nebo zdokonalení stávajících 

 postupů a metod za účelem poskytování péče pro děti 

poskytování výcviku a vzdělávání zdravotnickým

odborníkům, ale i rodičům, učitelům a školním

psychologům pracujících s duševně nemocnými dětmi;

zvýšení povědomí o duševním zdraví dětí mezi

odborností i širokou veřejností.

      s rizikem výskytu nebo trpící duševní poruchou; 

V rámci  této  oblasti je realizován předem definovaný  projekt  

(PDP1) "Program pro pozitivní  rodičovství  v České republice

Triple P". 

V rámci této oblasti je realizován předem definovaný projekt

(PDP2) "Prevence antibiotické rezistence" a zároveň byla

vyhlášena  otevřená výzva (ZDOVA2) a výzva malého

grantového schématu (MGS2).

Posílení    role    pacientů    a   pacientských

organizací

Saste Roma – rozvíjíme zdraví ve vyloučených lokalitách

Praktický nácvik a trénink postupů pro zvládnutí  krizových   situací  v  péči 

o děti a dospívající s duševní poruchou v Psychiatrické nemocnici Bohnice


