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Nadviazať  na  prednášku  Plánovanie  a  riadenie,  
dopyt  a  potreba	
Predstaviť  prístupy  pri  spoznávaní  potrieb  
pomocou  prístupov  epidemiológie	

Ciele  prednášky	

Ñ

Ñ

Podľa  Pickin  a  St  Leger  (1993),  „Posúdenie  potrieb  pre  
zdravie  je  proces  skúmania  vzťahu  medzi  zdravotnými  
problémami  v  komunite  a  zdrojom  ktoré  sú  k  dispozícii  pre  ich  
riešenie  tak,  aby  sa  dosiahol  požadovaný  výsledok.“	
Wright  et  al.  (1998:1310)  rozšíril  deﬁníciu  zahrnutím  
efektivity:  „Posúdenie  potrieb  pre  zdravie  je  systematický  
prístup  na  zabezpečenie  čo  najefektívnejšieho  spôsobu  
využívania  zdrojov  zdravotnej  služby  pre  zlepšenie  zdravia  
obyvateľstva."ʺ	

Posúdenie  zdravotných  potrieb  
na  úrovni  populácie	

Posúdenie  potrieb  je  viac  ako  
príprava  zdravotného  proﬁlu.  	
Ñ Predpokladá  existenciu  účinného  
zásahu  (intervencie)  a  možnosť  
jeho  poskytnutia,  pričom  samotné  
meranie  zdravotného  stavu  berie  
tieto  faktory  do  úvahy  .	
Ñ

Proﬁl  zdravia  a  posúdenie  
potrieb	

Incidencia a/
alebo
prevalencia
Ñ

Ñ

Ñ

Stevens  and  Raftery,  1994  
predstavili  epidemiologicky  a  
ekonomicky  založený  prístup.  	
Ako  alternatívu  ku  
komparatívnemu  prístupu,  kde  
sa  porovnávajú  služby  v  
populácii  v  dvoch  oblastiach.	
Použili  objektívne  merania.	

Účinnosť a
nákladová
efektívnosť

Existujúce
služby

Posúdenie  potrieb  
objektívnymi  metódami	
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Formulácia  kontextu  problému  	
Ó

Ñ

Tvorba  podkategórií  pre  analýzu	
Ó

Ñ

Ñ
Ñ

Pri  akútnych  ťažkostiach,  incidencia  je  veľmi  užitočným  ukazovateľom.  
U  chronických  problémov  prevalencia  je  najužitočnejšia  pre  priebežnú  
starostlivosť,  ale  incidencia  poukazuje  na  potrebu  služieb  
poskytovaných  raz  na  prípad,  napr  počiatočné  ošetrenia	

Odhad  súčasného  poskytovania  služieb	
Posudzovanie  efektívnosti  a  nákladovej  efektívnosti  služieb,  
pomocou  zhodnotenia  dôkazov	
Deﬁnície  modelov  starostlivosti.  	
Ó

Ñ

obvykle  funkčná,  pokiaľ  ide  o  zdravotné  postihnutie,  a  to  anatomické  
alebo  patologickej;	

Odhad  incidencie  a  /  alebo  výskytu  ochorenia.  	
Ó

Ñ

zvyčajne  najlepšie  deﬁnovať  z  hľadiska  ochorení,  nie  populácií  alebo  
služby;	

Pripúšťa,  že  jednoduchý  vzorec  bude  len  zriedka  primeraný,  Stevens  a  
Raftery  odporúčajú  aby  služby  boli  rozdelené  na  podkategórie  a  podľa  
úrovní  a  že  model  starostlivosti  musí  mať  deﬁnované  priority  (vysoká,  
stredná,  nízka  alebo  nulová)  priradená  každej  bunke.	

Špeciﬁkácia  výstupov  a  cieľov  (vrátane  potrebného  výskumu  a  
informácií).	

Model	

Podkategória	

Úroveň  služby	
Preventívna	
 Liečebná	

Rehabilitačná	

Celá  
populácia	

Vysoká	

Žiadna	

Žiadna	

Ľahké  
ochorenie	

Stredná	

Stredná	

Nízka	

Ťažké  
ochorenie	

Nízka	

Stredná	

Vysoká	

Štruktúra  modelu,  Stevens  
and  Raftery  (1994:16)	
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Spojenie  údajov  o  chorobnosti  a  využívaní  zdravotných  
služieb  by  mohlo  indikovať  neuspokojený  dopyt	
Avšak	
Ó Málokedy  sa  to  pravidelne  vykonáva	
Ó Málokedy  sú  informácie  o  celej  populácii,  aj  keď  sú  k  
dispozícii  údaje  zo  štúdií  zdravia  (EHIS)	
Ó Nie  všetky  osoby  s  daným  problémom  potrebujú  
danú  intervenciu,  aj  napriek  tomu,  že  bola  
preukázateľne  úspešná	

Neuspokojený  dopyt	

Ñ
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Z  literatúry  zistiť  ktoré  intervencie  sa  ukázali  ako  výhodné  
pre  daný  zdravotný  problém.	
Tabuľka  párov  problém–  intervencia  pre  každý  párom  
podľa  tabuľky	

Intervencia	
Indikovaná	
NEindikovaná	

Spolu	

Intervencia	
Poskytnutá	

Neposkytnutá	

Spolu	

(a)  Dopyt  
(b)  Neuspokojený   Celková  potreba  
uspokojený	
dopyt	
intervencie	
(c)  Nevhodná  
liečba	

(d)  Správne  
neposkytnutá  
liečba	

Intervencia  
nepotrebná	

Liečení  spolu	

Neliečení	

Všetky  prípady  
daného  problému	

Kroky  pre  stanovenie  
neuspokojeného  dopytu	
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Určiť  podiel  pacientov  s  problémom,  kde  sa  dá  očakávať,  že  budú  
mať  prospech  z  intervencie,  pomocou  kombinácie  dôkazov,  
konsenzu  a  štandardných  postupov,  a  takto  odhadnúť  celkovú  
potrebu.	
Zmerať  skutočnú  úroveň  využitia  intervencie  osobami  s  
problémom,  t.j.  celkový  počet  liečených  osôb.	

Ďalšie  kroky	

Ñ

Ñ
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Ak  všetky  osoby  s  ochorením  potrebujú  zásah,  potom  sú  bunky  
(c)  a  (d)  prázdne.	
Ak  možno  predpokladať,  že  intervencia  nie  je  nikdy  
poskytovaná  osobám  bez  dôvodu,  potom  bunka  c  =  0,  a  
zostávajúce  bunky  môžu  byť  vyplnené  odčítaním.  	
V  opačnom  prípade  to  môžno  odhadnúť  z  literatúry  alebo  
znalcom.  	
Pri  absencii  akejkoľvek  informácie  týkajúcej  sa  buniek,  potom  
môžeme  obmedzené  závery  vyvodiť  z  požiadavky  a  uspokojenia  
služieb:	
Ó

Ó
Ó

Počet  potrieb  >  Počet  liečených:  aspoň  niektoré  neuspokojené,  
potom  existuje  potreba	
Počet  potrieb  =  Počet  liečených:  potreba  je  uspokojená	
Počet  potrieb  <  Počet  liečených:  poskytuje  sa  určitá  zbytočná  
starostlivosť.	

Súlad  medzi  potrebou  a  
zabezpečením  zásahu	

Mnohé  z  uvedených  dát  sú  súčasťou  
informačného  systému  o  zdravotnom  stave  
obyvateľstva.	
Ñ Okrem  toho  sú  zvyčajne  potrebné  špeciálne  
zhromaždené  dáta,  ktorá  môžu  mať  viacero  
foriem.	
Ñ Dáta:	
Ñ

Kvantitatívne	
Ó Kvalitatívne	
Ó

Zdroje  dát  pre  posúdenie  
potrieb	

Ñ

Ñ

Ñ
Ñ
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Vzhľadom  na  častú  nedostatočnosť  vzoriek  z  národných  
prieskumov  môže  vzniknúť  dôvod  pre  vykonanie  
prieskumu  zdravia  v  populácii.  	
Politici  a  ďalší  zástupcovia  miestnych  komunít  reagujú  
citlivejšie  na  údaje,  ktoré  pochádzajú  z  ich  vlastných  
komunít.  	
Prieskum  zameraný  na  zdravie  je  veľmi  nákladný.  	
Vzorka  potrebná  pre  požadovaný  stupeň  presnosti  musí  
obsahovať  každú  zaujímavú  podskupinu.	
Prieskumy  miestnych  zdravotníkov  a  agentúr  by  sa  mali  
zvážiť,  pokiaľ  nie  sú  reprezentatívne  pre  celú  populáciu,  
naviac  môže  byť  obraz  preﬁltrovaný  očami  profesionálov.	

Kvantitatívne  údaje	

Ñ

Ñ

Kvalitatívne  metódy  môžu  významne  prispieť  k  
vyhodnoteniu  potrieb  tým,  že  pomáhajú  vysvetliť  prečo  sa  
veci  dejú,  a  dokreslia  obrázky  poskytnuté  presným,  ale  
sivým  štatistickým  výkazom.  	
Metódy  zahŕňajú  použitie  ohniskových  skupín  a  kľúčových  
informátorov,  akými  sú  vodcovia  komunity  a  zdravotníkov.	

Kvalitatívne  údaje	

Ñ

Predstavili  sme  postup  pri  stanovení  potrieb  
zdravotných  služieb  na  základe  
epidemiologických  metód  a  ukazovateľov  
zdravia	

Záver	

