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ŽŽivotnivotníí styl (zpstyl (způůsob sob žživota)ivota) (soci(sociáálnlníí faktoryfaktory--chudoba, nezamchudoba, nezaměěstnanost, stnanost, 
prprááce, stres, vzdce, stres, vzděělláánníí, zp, způůsob stravovsob stravováánníí, pohybov, pohybovéé aktivity, abusus drog, aktivity, abusus drog, 
alkoholu, koualkoholu, kouřřeneníí..) ..) 

GenetickGenetickéé faktoryfaktory (vrozen(vrozenéé vady nebo vady nebo dispoziciedispozicie ke vzniku nemoci)ke vzniku nemoci)

ŽŽivotnivotníí prostprostřřededíí (ovzdu(ovzdušíší,voda, p,voda, půůda, fauna, flora, kvalita da, fauna, flora, kvalita 
potravin,zpotravin,záářřeneníí, hluk, chemick, hluk, chemickéé lláátky, biologicktky, biologickéé faktoryfaktory--infekce)infekce)

ZdravotnickZdravotnickéé sluslužžbyby (zdravotn(zdravotníí ppééčče,zdravotnicke,zdravotnickáá zazařříízenzeníí, organizace  , organizace  
zdravotnictvzdravotnictvíí, financov, financováánníí, , řříízenzení…í…) ) 

vvááha vlivuha vlivu ttěěchto chto ččtytyřř determinant zdravdeterminant zdravíí je v rje v růůzných spolezných společčnosti odlinosti odliššnnáá



VyspVyspěělléé ststáátyty

50% 50% ŽŽivotnivotníí stylstyl
20% Genetick20% Genetickéé faktoryfaktory
15% 15% ŽŽivotnivotníí prostprostřřededíí
15% Zdravotnick15% Zdravotnickéé sluslužžbyby



HlavnHlavníí determinanty zdravdeterminanty zdravíí

 



Thomas McKeown (1991):

• zaměření medicíny i zdravotnických služeb 
je chybné a společenské investice do zdraví
nejsou dobře využívány

• vliv zdravotnických služeb na zdraví lidí se 
přeceňuje a naopak nedoceňuje vliv životního 
prostředí a chování lidí



Příčiny úmrtí v bohatých a chudých zemích 
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Vývoj poVývoj poččtu kardiochirurgických tu kardiochirurgických 
operacoperacíí vv ČČR (podle R (podle ÚÚZISZIS))



Vývoj poVývoj poččtu korontu koronáárnrníích ch 
intervencintervencíí a a stentstentůů v v ČČRR
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SociSociáálnlníí gradientgradient

LidLidéé, kte, kteřříí jsou na socijsou na sociáálnlníím m žžebebřřííččku nku níížže e 
majmajíí ttéémměřěř dvojndvojnáásobnsobnéé riziko zriziko záávavažžnnéého ho 
onemocnonemocněěnníí a a úúmrtmrtíí, ne, nežž ti, kteti, kteřříí jsou na jsou na 
vrcholu socivrcholu sociáálnlníí hierarchie.hierarchie.





NedostateNedostateččný pný přřííjem,jem,nedostaeknedostaek rodinnrodinnéého ho 
majetkumajetku
NedostateNedostateččnnéé vzdvzděělláánníí
NejistNejistéé zamzaměěstnstnáánníí, nezam, nezaměěstnanoststnanost
BydlenBydleníí v chudinských v chudinských ččtvrttvrtííchch……
ČČasto kombinace faktorasto kombinace faktorůů





Stres (Stres (psychosocicipsychosociciáálnlníí faktory)faktory)

TrvajTrvajííccíí pocit pocit úúzkosti a nejistotyzkosti a nejistoty
NNíízkzkéé sebevsebevěědomdomíí
SociSociáálnlníí izolaceizolace
Nedostatek kontroly nad vlastnNedostatek kontroly nad vlastníí pracpracíí a a 
soukromým soukromým žživotemivotem

PoPošškozenkozeníí kardiovaskulkardiovaskuláárnrníího a imunitnho a imunitníího ho 
systsystéémumu



DDěětstvtstvíí

ZdravotnZdravotníí ddůůsledky rannsledky rannéého vývoje trvajho vývoje trvajíí
po celý po celý žživotivot
ŠŠpatný vývoj plodu (diabetes, AS)patný vývoj plodu (diabetes, AS)
EmocionEmocionáálnlníí „„strstrááddáánní“í“
DobrDobréé nnáávyky (stravovacvyky (stravovacíí nnáávyky, tvyky, těělesnlesnáá
aktivita)aktivita)
Význam preventivnVýznam preventivníí ppééčče o te o těěhotnhotnéé a da děěti,ti,
ZvyZvyššovováánníí vzdvzděělanostnlanostníí úúrovnrovněě rodirodičůčů i i 
dděěttí…í…





SociSociáálnlníí vylouvylouččeneníí
NezamNezaměěstnanstnaníí
EtnickEtnickéé minorityminority
ZahraniZahraniččnníí dděělnlníícici
IlegIlegáálnlníí migrantimigranti
UprchlUprchlíícici
BezdomovciBezdomovci
InvalidiInvalidi
PramenPrameníí z rasismu, diskriminace, stigmatizace, z rasismu, diskriminace, stigmatizace, 
hostilityhostility a nezama nezaměěstnanostistnanosti







PrPráácece

Stres na pracoviStres na pracoviššti zhorti zhorššuje zdravotnuje zdravotníí stavstav

Tam, kde je malTam, kde je maláá momožžnost vyunost využžíít svých t svých 
dovednostdovednostíí
Tam, kde mohou minimTam, kde mohou minimáálnlněě uplatnit svou uplatnit svou 
rozhodovacrozhodovacíí pravomocpravomoc
Tam, kde je neadekvTam, kde je neadekváátntníí odmodměěna za prna za práácici
NezNezáávvííslsléé na na psycholpsychol. charakteristice lid. charakteristice lidíí





„„ZdravýZdravý““ podnikpodnik

LepLepšíší pracovnpracovníí podmpodmíínky         zlepnky         zlepššeneníí
zdravotnzdravotníího stavu       zlepho stavu       zlepššeneníí produktivity produktivity 
prpráácece
PPřřimiměřěřený podený podííl na rozhodovl na rozhodováánníí
AdekvAdekváátntníí ocenoceněěnníí (pen(penííze, pochvala, ze, pochvala, 
postavenpostaveníí))
Ergonomika pracovnErgonomika pracovníího ho úúprostprostřřededíí
Dobrý managementDobrý management



NezamNezaměěstnanoststnanost

VyVyššíšší mmííra nezamra nezaměěstnanosti vede k vystnanosti vede k vyššíšší
nemocnosti a pnemocnosti a přřededččasným asným úúmrtmrtíímm





SociSociáálnlníí oporaopora

PPřřáátelstvtelstvíí, dobr, dobréé socisociáálnlníí vztahy a pevnvztahy a pevnéé
ssííttěě socisociáálnlníí opory zlepopory zlepššujujíí zdravotnzdravotníí stavstav





DopravaDoprava

„„zdravzdraváá dopravadoprava““: m: méénněě ččastastéé poupoužžíívváánníí
automobilu, vautomobilu, vííce chce chůůze ze eventevent. j. jíízdy na zdy na 
kolekole

Pozitiva: fyzickPozitiva: fyzickéé cvicviččeneníí,sni,snižžuje pouje poččet et 
smrtelných nehod, posiluje socismrtelných nehod, posiluje sociáálnlníí
kontakty, snikontakty, snižžuje zneuje zneččiiššttěěnníí ovzduovzdušíší





ZZáávislosti (alkohol, tabvislosti (alkohol, tabáák, drogy)k, drogy)

UUžžíívváánníí drog je:drog je:
ReakcReakcíí na socina sociáálnlníí problprobléém (falem (faleššný ný úúttěěk)k)
Vede k dalVede k dalšíšímu prohlubovmu prohlubováánníí soc. problsoc. probléémmůů
RepresivnRepresivníí x liberx liberáálnlníí ppřříístupstup

Konzumace alkoholu: Konzumace alkoholu: 
ÚÚmrtmrtíí (cirh(cirhóóza)za)
NNáásilnsilnáá úúmrtmrtíí (nehody,n(nehody,náásilsilíí,otravy, zran,otravy, zraněěnníí, , 
sebevrasebevražždy)dy)





Graf č. 13 : Srovnání spotřeby alkoholu v ČR a EU ( ÚZIS 2002)



VýVýžživaiva

DobrDobréé stravovacstravovacíí nnáávykyvyky
Nedostatek Nedostatek čči nadbytek potravini nadbytek potravin
Nedostatek kvalitnNedostatek kvalitníích potravinch potravin
NezbytnNezbytnáá dostupnost zdravdostupnost zdravéé, nutri, nutriččnněě
bohatbohatéé stravystravy













19981998 20052005

VepVepřř. maso. maso 45,745,7 41,541,5

Hov. masoHov. maso 14,314,3 9,99,9

DrDrůůbebežž 17,917,9 26,126,1

MlMlééko+m.v.ko+m.v. 197,1197,1 238,3238,3

sýrysýry 8,88,8 12,512,5

Nealko.n.Nealko.n. 158158 281281

vejcevejce 319319 246246

mmáásloslo 44 4,84,8

ovoceovoce 72,572,5 80,580,5

zeleninazelenina 82,282,2 77,877,8

cukrcukr 37,637,6 40,540,5

Vývoj spotVývoj spotřřeby potravin: eby potravin: kg/kg/obyvobyv./rok./rok





ObezitaObezita

VyVyššíšší spotspotřřeba cukreba cukrůů a tuka tukůů::
u mu méénněě vzdvzděělaných a chudýchlaných a chudých
ale postihuje vale postihuje vššechny sociechny sociáálnlníí skupinyskupiny

NekvalitnNekvalitníí skladba  potravinskladba  potravin::
mladmladéé rodiny, starodiny, stařříí lidlidéé, nezam, nezaměěstnanstnaní…í…


	Determinanty zdraví 
	Vyspělé státy
	Hlavní determinanty zdraví
	Vývoj počtu kardiochirurgických operací v ČR (podle ÚZIS)
	Vývoj počtu koronárních intervencí a stentů v ČR 
	Sociální gradient
	Stres (psychosociciální faktory)�
	Dětství
	Sociální vyloučení
	Práce
	„Zdravý“ podnik
	Nezaměstnanost
	Sociální opora
	Doprava
	Závislosti (alkohol, tabák, drogy)
	Výživa
	Vývoj spotřeby potravin: kg/obyv./rok
	Obezita

