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"Health is a state of
complete physical, mental
and social well-being and
not merely the absence of
disease or infirmity"

Preambule Ústavy

Směry činnosti WHO
Řešení aktuálních zdravotních problémů s globálním
dosahem AIDS,SARS, Ptačí chřipka
Humanitární pomoc, krizové řízení (přírodní katastrofy
a politické krize)
Vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost
dle potřeb členských států
Odborná pomoc při vypracování národních strategií
Hodnocení a monitoring
Rozvoj a testování nových technologií a postupů pro
kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče

-

WHO a její struktura
Centrála (HQ) v Ženevě, GŘ Dr. Margaret Chan od
1.1.2007
6 regionálních úřadoven
Evropská úřadovna: Kodaň, reg.řed. Dr. Marc Danzon
Národní kanceláře WHO (Liaison Offices) ve 146
členských států - pro ČR – v Praze
WHA – nejvyšší řídící orgán 1x ročně, Ženeva
Výkonná rada složená ze 32 expertů, volených na
3roky, jednání 2x ročně –příprava strategií
a rozhodnutí
Regionální výbory/Regional Committee –1x ročně
Rozpracování strategií pro region
-
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"Health is a state of
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and social well-being and
not merely the absence of
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Celosvětově zemřelo
za minulý rok
10,8 milionů dětí
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Sources:
For cause-specific mortality: EIP/WHO.
For undernutrition: Pelletier DL et al. American Journal of Public Health 1993, 83:1130–1133

V Evropě, nejsou nakažlivé choroby nejčastější
příčinou zdravotních problémů
Nenakažlivé
choroby

Nakažlivé choroby, těhotenské a
porodní potíže a nedostatek
potravy

zranění

2001

75%

50%

25%
Zdroj: WHR 2002

AFR
-

AMR

EMR

EUR

SEAR

WPR

Klíčové oblasti veřejného zdravotnictví

-

Od svých počátků zaměřených především na
zvládání infekčních onemocnění dokázalo
veřejné zdravotnictví eliminovat mnoho
zdravotních hrozeb
Vzestup chorob jiného charakteru – nemocí
multifaktoriálně podmíněných, převážně
chronické povahy
Jejich léčba i prevence vyžadují jiné nároky i jinou
zdravotně politickou strategii
Podstata těchto chorob úzce souvisí s organizací
moderní společnosti a na jejich vzniku a
rozvoji se podílí ponejvíce nezdravý životní
styl
Klíčové východisko boje proti nim představuje
uplatnění nových forem ochrany a podpory
zdraví a prevence nemocí realizovaných na
mezisektorovém přístupu.

Noncommunicable
Diseases and
Mental Health
Chronic Diseases
and Health
Promotion

-

WHO Report Preventing chronic diseases:
a vital investment (2005)

35 000 000
lidí zemřelo na
chronické nemoci
V roce 2005

-

WHO Report Preventing chronic diseases:
a vital investment (2005)

Hlavní neinfekční chronická
onemocnění
 Kardiovaskulární nemoci –
především onemocnění srdce a
ikty
 Nádory
 Chronická respirační
onemocnění
 Diabetes
-

WHO Report Preventing chronic diseases:
a vital investment (2005)

-

60.zasedání Světového zdravotnického
shromáždění (Květen 2007)
WHA vyzvalo státy:
K naplňování a větší podpoře
stávajícím celosvětovým
iniciativám, které přispívají k
dosažení cíle každoročního
snižování úmrtnosti na
neinfekční chronická
onemocnění
o 2% ročně v průběhu
příštích 10 let
-

“Noncommunicable diseases
a silent tsunami”

Dr. L. Ramsammy (President of the 61st WHA)

Dr. M. Chan (WHO DG)
-

“NCD are on the rise
everywhere”

Hlavní „zabijáci“ ve WHO Evropském
regionu

-

Kardiovaskulární onemocnění způsobují
více než 50% všech úmrtí v Evropě
Cardiovascular mortality (up to 65 years) in the WHO European Region

Last available
data

<= 300
<= 240
<= 180
<= 120
0 - 60
No data
SDR per 100000

-

…a společně s úmrtími způsobenými vnějšími příčinami jsou
hlavními přispěvateli k téměř 20ročnímu rozdílu ve střední délce
života v Evropě

Porovnání trendů předčasných úmrtí na CVD mezi
skupinami zemí Evropského regionu

-

Efektivní intervence jsou známy

Ovlivnění populace v omezování kouření, snižování sérového
cholesterolu, krevního tlaku, v podpoře zdravé výživy a fyzické
aktivitě
-

Demografické změny
1999

Poměr starší, ekonomicky
neaktivní populace (> 65 let) k
populaci ekonomicky aktivní se
může více než zdvojnásobit mezi
roky 2005 a 2050 v rámci EU

-

2050

Nejméně 35% mužů starších 60let
bude mít více než dvě chronická
onemocnění
Počty dalších doprovodných
onemocnění ( komorbidit) se
budou progresivně zvyšovat s
narůstajícím věkem, především ve
skupině žen.

ČINITELE OVLIVŇUJÍCÍ
ZDRAVÍ OBYVATELSTVA
• Zdraví je ovlivňováno mnoha různými a stále
novými faktory, z nichž řada z nich leží mimo
tradiční oblast zdravotnictví
•
•
•
•

Sociální a ekonomické
Životní styl
Životní prostředí
Zdravotnické služby

• Genetické dispozice

•
•

30%
40%
10%
10%
10%

N.B. Uvedená čísla jsou souhrnným výsledkem různých národních studií.
Prezentováno v rámci projektu WHO BCA 2006-07 Investment for Health

Z výzkumů ve VB, USA, Kanadě a Austrálii vyplynulo:

-

40% podíl zdraví, jež je dán životním stylem, je dále ze 3570% silně ovlivněn sociálními a ekonomickými
podmínkami.

Komplexní charakter a přístup ke
zdraví ve strategiích WHO
WHO zdůrazňuje pojetí zdraví v celém jeho bio-psychosociálním kontextu
V praxi to znamená zjišťovat a hodnotit vliv i dalších – to je
např.sociálních, ekonomických a kulturních východisek na
formování zdravotního stavu obyvatelstva
Prostřednictvím koncepčních strategií
Zdraví pro všechny / Zdraví 21 prosazuje principy
spravedlnosti, rovného přístupu, prvky podpory zdraví,
komunitní účasti, mezisektorové a mezinárodní spolupráce.
Doporučení vládám k vytvoření národních variant WHO
strategie
-

Naplnění uvedených principů vyžaduje posílení a orientaci
veřejného zdravotnictví žádoucím směrem.

-

Source: Healthy Sheffield adapted from Dahlgren & Whitehead

New Public Health ve strategiích WHO
• Teoretická a praktická základna pro ochranu a podporu
zdraví obyvatel ve vztahu k rizikům, jež jsou pro vývoj
zdraví v této a příští době rozhodující
• Veřejné zdravotnictví - věda prevence chorob,
prodloužení života a podpor zdraví prostřednictvím
společensky organizovaných sil a úsilí
•Spíše než na jednotlivce se zaměřuje na celkovou populaci
•Vyžaduje mobilizaci lokálních, regionálních, národních a
mezinárodních zdrojů
•Novými prvky, které se musí vedle tradičního pojetí Public
Health objevit je ochrana a podpora zdraví zaměřená na
veškerá rizika, která s sebou přináší socio-ekonomický
rozvoj ve vztahu k onemocněním
-

Nové úkoly v oblasti veřejného zdraví
•Zaměření se na identifikaci a hodnocení determinant
přírodního a sociálního prostředí a zdravotních rizik ve
vztahu k vývojovým závislostem a rizikovým skupinám
(děti a dorost, ekonomicky aktivní populace, senioři,
zdravotně ohrožené sociální skupiny apod.)
•Povýšení zdravotní surveillance - od pouhého monitoringu
a sběru informací na jejich analýzu, hodnocení a sledování
tendencí jejich vývoje, který by státní správě poskytoval
nebytné odborné podklady pro plánování, řízení a hodnocení
služeb
•Vytvořit mechanismus výuky pracovníků veřejného
zdravotnictví a poskytnutí možností jejich profesního růstu.
-

Moderní přístup k Public Health
definice a koncept
Jedna z nejčastěji užívaných pracovních definicí veřejného
zdraví publikovaná ve Wanless report (2004)

„Věda a umění jak chránit zdraví, předcházet nemocem a
podporovat zdraví (s cílem prodloužit a zlepšit život)
prostřednictvím organizovaného úsilí a informovaných
voleb společnosti, státních a privátních organizací,
komunit a jednotlivců“.

-

Definition of public health: “The science and art of
protecting health, preventing disease, and promoting
health (with the goal of prolonging and improving life)
through the organised efforts and informed choices of
society, organisations, public and private, communities
and individuals”
Source: Wanless Report, February 2004

Úloha a nástroje WHO k ovlivnění zdraví
populace v jednotlivých členských státech
cestou podpory zdraví a primární prevence
1.
2.

3.
4.
5.

-

Koncepční programy – komplexní metodika k
tvorbě zdravotní politiky ( Health for All, Zdraví 21)
Globální a regionální rezoluce a strategie
zaměřená na redukci nejzávažnějších rizik s
významným dopadem na zdraví (FTCT, Istanbulská
charta, Deklarace a akční plán k duševnímu zdraví,
Budapešťská konference CEHAPE, Globální
strategie zaměřená na výživu, fyzickou aktivitu a
zdraví, rezoluce k prevenci úrazů)
Dílčí projekty a programy podpory zdraví
Komunitní přístupy – programy ( Zdravá města,
Školy podporující zdraví, Podpora zdraví na
pracovišti, Bezpečné komunity aj.)
Kampaně, tiskové materiály – (Světový den zdraví,
Světový den proti tabáku)

Strategické směrnice WHO/EURO
Evropská strategie pro prevenci a kontrolu
chronických neinfekčních onemocnění

-



Přijmout integrované aktivity
zaměřené na rizikové faktory



Zlepšit prevenci a kontrolu
NCD v rámci zdravotnického
systému



Preventivní programy
zaměřené na populaci



Zaměření se na vysoce
rizikové skupiny a jednotlivce



Uplatnění multisektoriálního
přístupu

Tobacco Control

Strategické směrnice

 European Strategy for Tobacco
Control 2002
 Framework Convention on Tobacco
Control

Alcohol Control
 Framework for Alcohol Policy in the
WHO European Region 2005

Diet, Physical Activity, Obesity

-

 Global strategy for diet, physical
activity and health 2004
 European action plan for food and
nutrition policy 2000 (2nd due 2007)
 Ministerial Conference on
Counteracting Obesity 2006
 European framework to promote
physical activity for health

Strategické směrnice
Mental health
 Mental Health Action Plan for
Europe 2005

Children and adolescents
 Children’s Environment &
Health Action Plan for Europe
(CEHAPE) 2004
 European strategy on child
and adolescent health and
development 2005

Violence and injuries
-

 Resolution on preventing
injuries in the European
Region (RC55/R9)

Partnerství pro onemocnění srdce a mozkovou
mrtvici
European Stroke Strategies
Březen 2006

Pět aspektů řízení v oblasti péče o mozkovou
mrtvici
 Organizace služeb
 Zvládnutí akutní fáze onemocnění
 Prevence
 Rehabilitace po mrtvici
 Vyhodnocení výsledků péče a její kvality

European Heart Health Charter
Červen 2007
Hlavní výzvy:




-



Strategie podpory KVO adresovaná celé
populaci a lidem žijícím s vysokým rizikem
tohoto onemocnění
Strategie musí zahrnovat determinanty zdraví
včetně životního stylu a prostředí
Nezdravý životní styl ( kouření, nezdravá
výživa, nedostatek pohybu) se musí odrazit v
národních a EU politice
Podpora a prevence jsou nejefektivnější
investice s měřitelným zdravotním, sociálním
k
i ký i k

-

-

Zdravotní systémy, zdraví a blahobyt
http://www.euro.who.int/document/hsm/3_hs
c08_eBD3.pdf

-

9 Politikové by měli usilovat o to, aby investice do
zdraví byly skutečným přínosem pro zdraví.
Východiskem by se měla stát strategie zaměřená na
zlepšení zdraví lidí.
9 Měla by vycházet jak ze znalosti působení
rizikových faktorů, tak i ze zhodnocení nesnází,
které lidem nemoci přinášejí.
9 Měla by stavět na kombinaci výchovných,
preventivních, terapeutických a rehabilitačních
opatření s důrazem na rozvoj primární péče.
9 Neměla by se soustředit jen na poskytování
zdravotnických služeb zdravotnickým sektorem,
ale měla by se týkat širokého systému péče o
zdraví a zdravotních opatření ve všech ostatních
rezortech.

WHO Komise zaměřená na sociální
determinanty zdraví (Commission on
social determinants of health)- ustavena v
r. 2005
http://www.who.int/social_determinants/en/

-

Komise upozorňuje na sociální determinanty
zdraví které jsou hlavní příčinou špatného
zdraví a způsobují nespravedlivé rozdíly ve
zdraví, a to jak mezi zeměmi, tak i uvnitř
jednotlivých zemí. Takovou determinantou
je např. nezaměstnanost, nebezpečné
pracovní podmínky, nevyhovující bydlení,
globalizace a nedostupné zdravotnické
služby.

COMMISSION ON SOCIAL
DETERMINANTS OF HEALTH
Sir Michael Marmot
Chair of the Commission on
Social Determinants of
Health
Professor of Epidemiology and
Public Health, Royal Free and
University College Medical
School, London

-

28. srpna 2008
-

NESPRAVEDLIVÉ ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY

9 Střední délka života ženy v Botswaně
je 43 roků.
9 Střední délka života ženy v Japonsku
je 86 let.
9 Rozdíl ve střední délce života
obyvatel rozdílných čtvrtí města
Glasgow (vzdálených od sebe jen 12
kilometrů), je 25 let.
9 Tak velké rozdíly nejsou biologicky
odůvodněné, nejsou nutné, jsou
nespravedlivé.
-

NESPRAVEDLIVÉ ROZDÍLY VE ZDRAVÍ,
VE VZDĚLÁNÍ A VE MZDÁCH MEZI MUŽI A ŽENAMI

-

Poverty
Poverty isis an
an issue
issue
throughout
throughout the
the Region
Region

Procento dětí žijících
pod hranicí chudoby

-

Source: UNICEF Innocenti Research Centre,
Child poverty in rich countries

MĚŘIT ROZSAH PROBLÉMU A POCHOPIT JEJ, HODNOTIT DOPAD
NAVAZUJÍCÍCH AKTIVIT

-

Měření nerovností je základních východiskem
jejich zvládnutí. Zdravotní nerovnosti a
sociální determinanty zdraví by měly být
průběžně sledovány a hodnoceny jak na
úrovni jednotlivých zemích, tak v
celosvětovém měřítku. Je rovněž nezbytné
odborně připravit politiky i zdravotníky a v
potřebném rozsahu informovat občanskou
veřejnost o významu sociálních determinant
zdraví.
V tomto smyslu je žádoucí soustavně
rozvíjet výzkum a vzdělávání v oblasti
Public Health.

Úloha a nástroje WHO k ovlivnění zdraví
populace v jednotlivých členských státech
cestou podpory zdraví a primární prevence
1. Koncepční
programy
–
komplexní
metodika k tvorbě zdravotní politiky
2. Globální a regionální rezoluce a strategie
zaměřená na redukci nejzávažnějších rizik
s významným dopadem na zdraví
3. Dílčí projekty a programy podpory zdraví
4. Komunitní přístupy – programy
5. Kampaně, tiskové materiály


-

Podpora odbornými a finančními zdroji
(smlouvy BCA mezi WHO/EURO a
ministerstvy zdravotnictví) na základě potřeb
jednotlivých členských států

Smlouva BCA 2008-09
Podpora odbornými a finančními zdroji na
základě smlouvy BCA mezi WHO/EURO a MZ formulovaná na základě potřeb jednotlivých
států

Cíl:Posílení politiky zdravého stárnutí,
včetně řešení nerovností v přístupu
Úkol:Vypracování metodiky profilů zdraví pro
prosazování podpory zdraví na místní
úrovni s důrazem na plánování zdravých
měst, zdravé stárnutí a řešení potřeb
zranitelných skupin (klíčoví partneři:
národní síť „zdravých měst“, instituce
veřejného zdraví a obecní úřady)
Řešitelé: SZÚ prostřednictvím pracovní
skupiny MZ pro zdravotní plány a politiky a
hlavních partnerů – NSZM
-

Zelená kniha o pracovnicích ve zdravotnictví v
Evropě
Rada Evropské Unie – DG SANCO
v prosinci 2008 – komentář do března 2009
Zdravotnické systémy stojí před řadou výzev:
1.

2.
3.
4.
-

Přizpůsobit své systémy stárnutí populace,
očekává se, že v letech 2008-2060 vzroste
počet obyvatel v Evropě o 66,9 mil.(65+) a
velmi staří (80+) budou nejrychleji rostoucí
skupinou obyvatel
Zavedení nových technologií – je však třeba
připravit odborníky k jejich používání
Neustále rostoucí výdaje na zdravotnictví
Existence nových a znovu vznikajících hrozeb
pro zdraví

Kapacity v oblasti veřejného zdraví
K tomu, aby zdravotnické systémy mohly na tyto výzvy
přiměřeně reagovat, musí mít k dispozici schopné a
efektivní pracovníky.
Kapacity v oblasti veřejného zdraví
Úkoly veřejného zdraví:
9
9
9
9

-

Vyhodnocování potřeb zdravotní péče a posuzování
dopadů na zdraví pro účely plánování služeb
Prevence nemocí – prostřednictvím programů očkování
a preventivních vyšetření
Podpora zdraví a vzdělávání veřejnosti
Plánování a reakce na zdravotní hrozby způsobené
ohnisky infekčních chorob, pandemiemi a přírodními a
člověkem zapříčiněnými katastrofami, včetně katastrof
souvisejících se změnou klimatu.

Kapacity v oblasti veřejného zdraví

-

9

Podpora zdraví a prevence nemocí jsou
důležité nejen samy o sobě, ale mohou
výrazně snížit poptávku po léčbě a
pečovatelských službách.

9

Veřejné zdravotnictví musí mít k dispozici
řádně kvalifikované pracovníky, kterých musí
být dostatečný počet, aby tyto činnosti mohli
efektivně vykonávat; tento požadavek musí
být zohledněn v plánech odborné přípravy a
náboru pracovníků.

9

Pozornost je věnována ochraně zdraví na
pracovišti – otázky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci jsou důležitými faktory, které
ovlivňují celkový stav veřejného zdraví.

Východiska a ovlivňující faktory k zajištění
dostatečných kapacit v oblasti veřejného zdraví
9
9

9

9

-

Posílení kapacit v oblasti podpory zdraví a
prevence nemocí
Shromažďování lepších informací o
skutečných a potenciálních potřebách
obyvatelstva v souvislosti se zdravotnickými
službami za účelem plánování budoucího
rozvoje pracovníků ve veřejném zdravotnictví
Propagace vědeckých povolání na školách
vyzdvihováním možností profesního rozvoje v
případě pracovních míst v oblasti veřejného
zdraví
Podpora práce lékařů v oblasti ochrany zdraví
při práci a motivování lékařů pracovat v této
oblasti.

Smlouvy BCA 04-05; 2006-07; 2008-09
Priorita: Posílení dostupnosti a kvalifikace pracovníků ve
zdravotnictví
Vytvoření/aktualizace učebních osnov vzdělávání
zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného
zdraví
Cíl: zajištění adekvátně erudovaných pracovníků v
oblasti veřejného zdravotnictví pro prohlubování
prevence a omezování NCO a faktorů majících vliv
na výskyt onemocnění souvisejících s rizikovým
chováním a sociálními determinantami
prostřednictvím komplexního a integrovaného
přístupu.

-

Vývoj počtu lékařů s výhledem na roky 2007, 2010, 2015
č.

obor

26.

gastroenterologie

27.

1990

1995

1999

2002

2003

2007

2010

2015

50

85

126

176

212

220225

220225

220225

geriatrie

31

207

244

293

316

330

340

350

28.

gerontopsychiatrie

0

15

15

23

27

30

33

40

29.

gynekologie a porodnictví

1842

2128

2143

2326

2344

2400

2300

2200

30.

hematologie a transfuzní služba

264

305

369

217

372

350

350

350

31.

hrudní chirurgie (plicní chirurgie)

0

14

12

26

28

28

30

30

32.

hygiena a epidemiologie

855

652

630

650

271

275

280

283

33.

hygiena dětí a dorostu

0

54

44

45

14

5

8

7

34.

hygiena obecná a komunální

0

86

66

68

33

5

6

8

36.

hyperbarická medicína a
oxygenoterapie

x

x

x

x

x

3

9

18

37.

chirurgie

1972

2273

2284

2541

2578

2700

2600

2500

38.

infekční lékařství (přenosné nemoci)

206

230

181

209

220

250

250

250

39.

intenzivní medicína

x

x

x

x

x

300500

300500

300500

40.

intervenční radiologie

x

x

x

x

x

100150

100150

100150

41.-

kardiochirurgie

31

64

70

144

166

170

170

170

42

kardiologie

105

192

286

394

434

490

500

500

Hygienická služba - celkový počet lékařů
Studie v rámci BCA 04-05
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9

9
9
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Braun School of Public Health,
Jeruzalem ( WHO Collaborating Center)
Semináře v rámci IPVZ ( za účasti
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NCO NZO projekt: Vytvoření/aktualizace
učebních osnov vzdělávání
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veřejného zdraví (2008-2009)
Kulatý stůl „ O vzdělávání v oblasti public
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Slezské dny preventivní medicíny – únor
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