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Národní zdravotnický informační portál nabídne 
občanům ověřené informace ze zdravotnictví
na jednom místě

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská 
společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických 
informací a statistiky České republiky nový Národní zdravotnický informační portál (NZIP). 
Jeho primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné 
a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví. Veškerý obsah 
publikovaný na portálu je ověřovaný předními odborníky v dané oblasti medicíny. Díky 
NZIP jsou informace pro veřejnost dohledatelné na jednom místě, kterému lze skutečně 
důvěřovat.

„Vždy, když jsem měl nějaký zdravotní problém, hledal jsem na internetu, s čím by to 
mohlo souviset. Zkoušel jsem různá diskuzní fóra a podobně. Nevěděl jsem ale, kdo na 
dotazy odpovídá. Mnohdy to ani nebyli lékaři a jejich odpovědi mě ještě více zmátly. Jsem 
proto rád, že vzniká projekt NZIP, kam se budu moci s důvěrou obrátit,“ říká Alexander 
Hemala, který se stal patronem projektu.

Na portálu, který bude sloužit jako zdravotní průvodce a rozcestník, najdou lidé odpovědi 
na otázky týkající se zdraví, prevence, onemocnění, očkování, stravování a životního stylu, 
poskytovatelů zdravotní péče a dalších témat.

„Internet je obsahu zdravotnické tématiky plný. Většinou se ale jedná o informace, které 
nejsou ověřené a mnohdy můžou sloužit spíše kontraproduktivně. Připravili jsme proto 
historicky první Národní zdravotnický informační portál, který občanům nabídne široké 
spektrum témat zpracovaných odborníky. Věřím, že občané v NZIP získají oblíbený zdroj 
skutečně ověřených informací,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Od NZIP si slibujeme zlepšení zdravotní gramotnosti obyvatel ČR, která za průměrem 
EU bohužel zaostává. NZIP by měl nejen poskytovat českým občanům validní zdroj 
informací, ale také plnit určitou edukační funkci. Inspirovali jsme se rovněž zkušenostmi 
ze zahraničí, především pak z Rakouska. Chtěli jsme také, aby NZIP reflektoval odborná 
stanoviska, mentalitu, kulturu české veřejnosti a zároveň byl pro občany srozumitelný,“ 
dodává náměstkyně ministra Alena Šteflová.

„NZIP je skutečně revoluční projekt v tom, že se za správnost uváděných informací 
zaručí stát ve spolupráci s předními znalci medicíny a zdravotnictví. Odpovědím, které 
tam občané naleznou, lze skutečně věřit,“ zmiňuje na adresu NZIP jeho odborný garant
a zároveň ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský. Státní zdravotní ústav
je jedním z hlavních tvůrců obsahu portálu.



Ke komfortu návštěvníků portálu přispěje rovněž intuitivní vyhledávání napříč všemi 
kategoriemi. Obsah je doprovázen také obrázky a videi. Jednoduchá grafika a navigace 
pomůže občanům v orientaci a rychlému zjištění informací, které právě hledají. „Než 
se informace dostane od autora k návštěvníkovi NZIP, projde kontrolou odborníka, 
který ověří její správnost. V další fázi je text podroben laické recenzi s cílem odhalit 
potenciální nesrozumitelnost nebo příliš odborný styl. Finální obsah je ve spolupráci autora 
a redaktora upraven do podoby, která je srozumitelná zejména pro širokou veřejnost. 
I prostřednictvím uživatelského testování jsme se skutečně maximálně snažili, aby byl 
portál co nejvíce uživatelsky přívětivý,“ zmínil koordinátor NZIP Martin Komenda s tím, 
že práce na obsahu NZIP nekončí a bude kontinuálně pokračovat. V rámci ustanovené 
spolupráce s odbornými společnostmi a Státním zdravotním ústavem budou průběžně 
zpracovávána nová témata.


