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Ñ  Cieľ:  ozrejmiť  koncepciu  nového  zdravia  
verejnosti  a  uviesť  príklady  jej  realizácie	

Ñ  Obsah:	
Ó  Rozdiel  medzi  klasickým  a  novým  zdravím  
verejnosti	

Ó  Nové  funkcie	
Ó  Ako  ich  uviesť  do  praxe	

Ciele  a  obsah	



Ñ  Public  Health	
Ó  Zdravie  verejnosti  resp.  verejné  zdravie	
Ó  synonymá:	

Ô  verejné  zdravotníctvo  -‐‑  zaužívaný  preklad,  v  slovenskom  
jazyku	

Ô  komunálna  hygiena  -‐‑  starší  pojem	
Ñ  Social/Community  Medicine  -‐‑  sociálne  lekárstvo,  
sociálna  medicína	

Ñ  European  Public  Health	
Ó  Rozmer  Európskej  Únie  vo  verejnom  zdraví	

Ñ New  Public  Health  -‐‑  Nové  verejné  zdravie	
Ó  rozšírený  koncept  zdravia  verejnosti,  ktoré  sa  
postupne  presadzuje  v  EU	

Terminológia	



Medicína	 Zdravie  verejnosti	

•  Primárne  zameranie  na  jednotlivca  	
•  Etika  služby  pre  osobu  v  kontexte  

spoločenskej  zodpovednosti  	
•  Dôraz  je  kladený  na  diagnostiku  
ochorení,  liečbu  a  starostlivosť  o  
pacienta  	

•  Lekárske  paradigma  kladie  
rozhodujúci  dôraz  na  zdravotnú  
starostlivosť  	

•  Jednotný  systém  pre  certifikácie  
odborníkov  	

•  Špecializácia  organizovaná  podľa:  	
•  orgánových  systémov  

(kardiológia,  neurológia)  	
•  skupín  pacientov  (pôrodníctvo,  

pediatria)  	
•  etiológie  a  patofyziológie  

(infekčné  ochorenie,  onkológie)  	
•  technických  zručnosti  

(rádiológia,  chirurgia)	

•  Primárne  zameranie  na  populáciu  	
•  Etika  služieb  pre  verejnosť	
•  Dôraz  na  prevenciu  chorôb  a  
podporu  zdravia  pre  celú  komunitu  	

•  Paradigma  zdravia  verejnosti  používa  
spektrum  intervencií  zameraných  na  
životné  prostredie,  ľudské  správanie  
a  životný  štýl,  a  lekársku  
starostlivosť  	

•  Variabilná  certifikácia  špecialistov  
okrem  diplomu  verejného  
zdravotníka	

•  Špecializácia  organizovaná  podľa:	
•  analytickej  metódy  

(epidemiológia,  toxikológia)  	
•  okolností  a  populácie  (ochrana  

zdravia  pri  práci,  globálneho  
zdravia)  	

•  podstaty  zdravotného  problému  
(environmentálne  zdravie,  
výživa)	



Výskum	
Medicína	 Zdravie  verejnosti	

•  Sústredená  na  biologické  vedy,  
problematika  stimulovaná  potrebami  
pacientov;  výskum  sa  pohybuje  
medzi  laboratóriom  a  lôžkami;	

•  Vzrastá  potreba  numerických  vied,  aj  
keď  stále  ešte  predstavujú  relatívne  
malú  časť  vzdelávania;	

•  Spoločenské  vedy  majú  tendenciu  byť  
voliteľnou  súčasťou  zdravotníckeho  
vzdelania.	

•  Vedy  o  živej  prírode  sú  centrálne,  s  
ústredným  zameraním  na  hlavné  
hrozby  pre  zdravie  obyvateľstva;  
výskum  sa  pohybuje  medzi  
laboratóriom  a  terénom;  	

•  Náuky  o  populácii  a  kvantitatívne  
disciplíny  sú  základom  analýz  a  
výučby;	

•  Disciplíny  sociálnej  a  verejnej  politiky  
sú  neoddeliteľnou  súčasťou  
vzdelávania.	

Podľa  web  stránky  Harvard  School  of  Public  Health,  	
hep://www.hsph.harvard.edu/about/public-‐‑health-‐‑medicine/	



Ñ Sociálne  lekárstvo  vzniklo  vo  Francúzsku,  
Nemecku,  Belgicku  a  ďalších  európskych  krajín.  	

Ñ  Je  súčasťou  lekárskej  profesie.	
Ñ Zaoberá  sa  úlohou  sociálnych  faktorov  v  
etiológii  ochorení  a  potreby  vládnych  opatrenia  
v  oblasti  prevencie  chorôb  a  zdravotnej  
starostlivosti.	

Sociálne  lekárstvo	
Podľa:  Terris,  M.,  The  Profession  of  Public  Health,  in  Conference  on  Education,  
Training,  and  the  Future  of  Public  Health:  Conference  Proceedings  :  March  22-‐‑24,  
1987,  Houston,  Texas,  K.D.  Yordy,  Editor.  1991,  The  Institute.  p.  41-‐‑56.	



Ñ  Charles  Edward  A.  Winslow,  bakteriológ  a  profesor  
verejného  zdravia  na  Yale  School  of  Medicine  1915-‐‑1945,  
navrhol  definíciu  zdravia  verejnosti  ako  	

Ñ  „veda  a  umenie  ako  predchádzať  chorobám,  predlžovať  život  a  
podporovať  fyzické  zdravie  a  schopnosť  prostredníctvom  
organizovaných  snáh  spoločenstva  pre  sanitáciu  životného  
prostredia,  kontrolu  infekcií  komunity,  vzdelávanie  jedinca  v  
zásadách  osobnej  hygieny,  [a]  organizáciu  lekárskej  a  
ošetrovateľskej  služby  pre  včasnú  diagnózu  a  preventívne  
narábanie  s  ochorením“.	

Finkel,  M.L.,  Public  Health  in  the  21st  Century  [3  volumes]:  [Three  
Volumes].  2010:  ABC-‐‑CLIO.  1101.	

Klasické  zdravie  verejnosti	



Ñ  Očkovacie  programy,  v  dôsledku  rozšíreného  používania  vakcín  boli  odstránené,  
alebo  čiastočne  odstránené  mnohé  z  chorôb  ,  ktoré  kedysi  zabili  veľa  ľudí;	

Ñ  fluoridácia  pitnej  vody  (  fluorid  bol  najprv  pridaný  do  systému  verejného  vody  v  1945;  
zubný  kaz  a  strata  zubov  výrazne  poklesli);	

Ñ  bezpečnosť  pri  práci  (  od  roku  1980  miera  smrteľných  pracovných  úrazov  klesla  o  40  
percent);	

Ñ  lepšie  plánovanie  rodičovstva  a  antikoncepcia;	
Ñ  lepšia  kontrola  infekčných  chorôb  v  dôsledku  antibiotík,  čistej  vody  a  zlepšenie  

kanalizácie;	
Ñ  vyššia  bezpečnosť  potravín  (  bezpečnejšie  a  zdravšie  potraviny  možno  pripísať  k  

poklesu  mikrobiálneho  znečistenia  a  zvýšenej  nutrície;	
Ñ  uznanie  nebezpečnosti  užívania  tabaku  pre  zdravie;	
Ñ  bezpečnosť  motorových  vozidiel  (bezpečnostné  pásy,  detské  sedačky,  motocyklové  

prilby  a  zlepšenie  vozidiel  a  diaľníc  pomohli  znížiť  fatálne  nehody);	
Ñ  pokles  úmrtí  na  ischemickú  chorobu  srdca  a  cievnej  mozgovej  príhody  (modifikácia  

životného  štýlu  a  zavedenie  liečiv  viedli  k  poklesu  úmrtí  na  týchto  ochorení);  a	
Ñ  zdravšie  matky  a  deti  v  dôsledku  lepšej  hygieny,  prenatálnej  starostlivosti  a  výživy.	

Úspechy  zdravia  verejnosti	



Ñ  Zvýšená  záťaž  chronických  ochorení  v  krajinách,  ktoré  majú  tiež  
vysokú  záťaž  infekčných  chorôb  predstavuje  obrovskú  výzvu  pre  
ekonomiku  a  pre  zdravie  verejnosti.  	

Ñ  Okrem  toho,  poznanie,  že  zdravie  je  ovplyvňované  mnohými  
faktormi,  vrátane  genetiky,  ekonómie,  etnického  a  rasového  pôvodu,  
a  geografie,  si  vyžiadalo  posun  v  zameraní  myslenia.  Verejné  zdravie  
v  21.  storočí  musí  riešiť  tieto  nerovnosti  v  oblasti  zdravia  znížiť  
výskyt  chorôb  a  zlepšiť  zdravie  a  pohodu.  	

Ñ  Podvýživa,  chudoba,  nedostatočný  prístup  k  zdravotnej  
starostlivosti,  a  tak  ďalej  môže  ohroziť  pokrok  v  prevencii  a  kontrole  
chorôb.	

Ñ  Mikróby  nepoznajú  hranice,  lokalizované  ohnisko  sa  môže  rýchlo  
rozrásť  do  národnej  epidémie,  a  dokonca  aj  do  celosvetovej  
pandémie.	

Nové  výzvy  pre  zdravie  verejnosti	



Klasické  ZV	 Nové  ZV	

•  predchádzanie  ochoreniam,  
úrazom,  invalidite  a  smrti	

•  rozvoj  a  podpora  zdravého  
životného  prostredia  a  zdravých  
podmienok  pre  dnešnú  a  budúce  
generácie	

•  predchádzanie  ochoreniam,  
úrazom,  invalidite  a  smrti	

•  rozvoj  a  podpora  zdravého  
životného  prostredia  a  zdravých  
podmienok  pre  dnešnú  a  budúce  
generácie	

•  celková  politika  zdravia,  
rozdeľovania  zdrojov,  organizácia,  
manažement  a  poskytovanie  
zdravotníckej  starostlivosti,  systémy  
zdravia  a  zdravotníctva	

•  globálne  zdravie  sa  týka  
zdravotných  problémov,  ktoré  
presahujú  hranice  jednotlivých  
štátov  a  sú  takého  rozsahu,  že  majú  
globálne  politické,  sociálne  a  
ekonomické  dopady.	



Očakávaná  dĺžka  života  (LE)  a  očakávaná  dĺžka  
života  v  zdraví  (HLY)  pri  narodení,  podľa  pohlavia,  
priemer  2008-‐‑10    
OECD  (2012),  “Life  expectancy  and  healthy  life  expectancy  at  birth”,  in  Health  at  a  Glance:  Europe  2012  ,  OECD  Publishing	

11 



Odhady  prevalencie  diabates  u  dospelých  vo  veku  20  až  
79  rokov,  2011	
OECD  (2012),  “Diabetes  prevalence  and  incidence”,  in  Health  at  a  Glance:  Europe  2012  ,  OECD  Publishing	

12 



Cudzie  teleso  zanechané  počas  
procedúry,  2009  (alebo  najbližšie)    
OECD  Health  Data  2012	

13 



Náhodné  bodnutie  alebo  
porezanie,  2009  alebo  najbližšie	
OECD  Health  Data  2012	

14 



Embólia  pľúc  alebo  trombóza  hlbokých  žíl  po  
operácii,  2009,  alebo  najbližší  rok  
OECD  Health  Data  2012	15 



Sepsa  po  operácii,  2009  (alebo  najbližší)  
OECD  Health  Data  2012	16 



Ñ  Celkové  snaženie  spoločnosti  o  najvyššiu  možnú  kvalitu  
života  a  zdravia,  ekonomický  rast  a  rovnosť  pre  všetky  
spoločnosti;	

Ñ  Prevencia  a  liečba  ochorení  a  obmedzení;	
Ñ  Faktory  životného  prostredia,  biologické,  pracovné,  
sociálne  a  ekonomické,  ktoré  ohrozujú  zdravie  a  život  ľudí:	
Ó  Ochorenia  a  slabosti,  úrazy  a  poranenia;	
Ó  Miestne  a  celkové  životné  prostredie  a  ekológia.	
Ó  Zdravá  výživa,  potravinová  bezpečnosť,  dostupnosť,  kvalita,  
bezpečnosť  a  prístup  k  potravinovým  produktom;	

Ó  Katastrofy  a  nešťastia  spôsobené  prírodou  a  človekom  
vrátane  vojny,  terorizmu  a  genocídy;	

Ó  Obzvlášť  rizikové  skupiny  populácie  a  skupiny  so  
špeciálnymi  zdravotnými  potrebami;	

Prístupy  nového  ZV	



Ñ  Zdravotná  politika  a  riadenie  zdravotných  systémov  ktoré  
zodpovedá  ekonomickým  a  kvalitatívnym  štandardom  
zdravotnej,  nemocničnej  a  ďalšej  profesionálnej  starostlivosti  o  
zdravie  jedincov  a  populácií.  	

Ñ  Výskum  a  podpora  širokého  použitia  existujúcich  
medzinárodných  osvedčených  postupov  a  noriem;  	

Ñ  Príprava  odborníkov  a  zamestnancov  v  oblasti  zdravia  verejnosti  
a  vzdelávanie  všetkých  zdravotníckych  pracovníkov  v  zásadách  
a  postupoch  ochrany  zdravia  verejnosti,  	

Ñ  Mobilizovať  najlepšie  dostupné  medzinárodné  dôkazy  z  
vedeckých  a  epidemiologických  štúdií  a  najlepších  uznávaných  
postupov  pre  dosiahnutie  najlepších  výsledkov;	

Ñ  Udržiavať  a  podporovať  individuálne  práva  a  práva  
spoločenstva  pre  rovnosť  v  zdraví  a  vysoké  profesionálne  a  
etické  štandardy.	



Ñ  Nové  zdravie  verejnosti  nie  je  ani  tak  koncept,  ako  je  filozofiou,  
ktorá  sa  usiluje  o  rozšírenie  staršieho  chápania  zdravia  verejnosti,  
napr.  o:	
Ó  zdravie  jedinca  v  rámci  zdravia  obyvateľstva;	
Ó  riešenie  súčasných  zdravotných  problémov,  akými  sú  napríklad  

rovnaký  prístup  k  zdravotníckym  službám,  životné  prostredie,  
politická  správa  a  sociálny  a  ekonomický  rozvoj.  	

Ó  Snaží  sa  predstaviť  zdravie  v  rámci  vývoja  tak,  aby  zabezpečila  jeho  
ochranu  verejnou  politikou.  	

Ñ  Orientuje  sa  najmä  na  akciu.  	
Ñ  Je  zamerané  na  hľadanie  plánov  na  riešenie  mnohých  pálčivých  
otázok  našej  doby,  ale  aj  s  identifikáciou  vhodných  stratégií  v  úsilí  
o  riešenie  týchto  problémov.	



Ñ  Prechod  na  regionálne  zdravotnícke  systémy,  v  ktorých  
otázky  zdravia  verejnosti  sú  plnoprávnym  partnerom  s  
klinickými  službami  a  prevencia  je  neoddeliteľnou  
súčasťou;	

Ñ  Redukcia  nemocničných  služieb,  obmedzenia  nákladov  na  
zdravotníctvo,  zvýšenie  dôrazu  na  riadenú  starostlivosť,  
zameranie  na  zdravotné  ciele,  a  zvýšenie  pokrytia  
prostredníctvom  riadenej  starostlivosti  bude  predstavovať  
národný  zdravotný  program	

Zmeny  v  organizácii  
poskytovania  služieb	



Ñ  Zdravie  verejnosti  už  niekoľko  rokov  čelí  významným  
výzvam,  ktoré  vyplývajú  z  rozvoja  spoločnosti,  
technického  pokroku,  zmien  v  životnom  štýle  a  
globalizácii	

Ñ  Rozšírenie  služieb  zdravia  verejnosti  je  reakciou  na  tieto  
zmeny	

Ñ  Politika  zdravia  nutne  reaguje  na  túto  situáciu  a  nové  
paradigma  je  známe  pod  pojmom  Nové  zdravie  verejnosti  
–  New  Public  Health  	

Zhrnutie	



Tulchinski,  T.H.  and  E.  Varavikova,  A.,,  The  New  Public  Health.  
2  nd    Edition.  2nd  ed.  2008:  Academic  Press.  696.	

Odporúčaná  literatúra	


