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• vznik: 7. apríl 1948
• súčasť systému OSN
• medzivládna organizácia 
• sekretariát v Ženeve (HQ)
• 6 regiónov s regionálnymi úradmi 

(Slovensko – WHO/Europe)
• 194 členských krajín

• Normy, štandardy, politiky pre zdravie na základe 
sledovania morbidity, mortality
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21. storočie: Nové fenomény, nové trendy, 
nové „postavenie“ zdravia

- Demografické zmeny (menšia pôrodnosť, starnutie svetovej 
populácie)
- nárast počtu obyvateľov planéty, zmena vekovej štruktúry

- Socio - ekonomický rozvoj, zlepšovanie základných životných 
podmienok vedie k zlepšovaniu zdravia a predlžovanie strednej 
dĺžky dožitia pri narodení

- Infekčné choroby („prenosné“), ktoré dominovali v chorobnosti a 
úmrtnosti do polovice 20. storočia sú na ústupe (!ale: HIV/AIDS, 
TB, malária, infekčné hnačky, chrípka, nové typy infekcií: ebola, 
SARS)

- Nástup chronických („neprenosných“) ochorení: starnutie 
populácie, zmena životného štýlu a celkového spôsobu života 

... rýchlejšie než adaptácia človeka ako biologického druhu



21. storočie - pokrač.

- Človekom navodené ohrozenia zdravia (klimatické zmeny, 
bio/terorizmus)

- Globalizácia (medzinárodná spolupráca za účelom riešenia 
problémov, ale aj šírenie chorôb)

- Uvedomenie si, že dosiahnutie lepšieho zdravia nezávisí len
od sektoru zdravotníctva, ale aj od politických, 
ekonomických, sociálnych, kultúrnych ai. faktorov a aj od 
zodpovednosti jednotlivca za svoje zdravie;

Zdravie je v neustálej interakcii s prostredím, ktoré 
determinuje jeho výsledný stav: 

determinanty zdravia = rizikové / blahodarné faktory pre 
zdravie
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Zdravie je v neustálej interakcii s faktormi 
vnútorného a vonkajšieho prostredia,                 
ktoré determinujú jeho výsledný stav:

Determinanty veku, pohlavia, genetické
- genetická výbava, s ktorou sa rodíme    ...Málo ovplyvniteľné ...10%

Determinanty vonkajšieho prostredia 
- životné prostredie, socio-ekonomické f.        ... Ovplyvniteľné ... 30%
- zdravotná starostlivosť (dostupnosť, kvalita) ... Ovplyvniteľné ... 20%

Determinanty životného štýlu
- negatívne faktory: tabak, alkohol a iné drogy, výživa, pohybová 

aktivita, stres, nezodpovedné sexuálne správanie, 

- pozitívne faktory: podpora zdravia, prevencia chorôb    
... NAJVIAC ovplyvniteľné ... 40%
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Socioekonomické determinanty                  
majú dopad na 

• Mortalitu

• Morbiditu

• Vnímanie zdravia

• Správanie podporujúce zdravie

• Využívanie zdravotníckych služieb

Aký zmysel má liečiť ľudí a potom ich poslať späť  

do podmienok, z ktorých pochádza ich choroba?

(Komisia pre sociálne determinanty zdravia

Sir Prof. Michael Marmot)
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Stredná dĺžka dožitia pri narodení sa predlžuje vo 
všetkých európskych štátoch, ale rozdiely medzi 

krajinami sú stále veľké 

WHO Country Office in Slovakia / Kancelária WHO na Slovensku

82 rokov

11 rokov rozdiel

71 rokov

SR, 2014:

76,7 rokov

M: 73,2   Ž: 80,0
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V chorobnosti aj úmrtnosti dominujú              
vo svete chronické neprenosné ochorenia

(non-communicable diseases, NCD)

• Zapríčiňujú 
- 49% všetkých ochorení

- 66% všetkých úmrtí 
(38 mil. v roku 2012)
- 30 - 50% predčasných,       

t.j. pred 69. rokom života

• Kardiovaskulárne ch.
• Onkologické ch.
• Metabolické ochorenia
• Chronické respiračné 

choroby
• Muskuloskeletálne poruchy
• Neuropsychiatrické ochorenia 

(+ závislosti)
• Úrazy a ich následky
• Ochorenia tráviaceho systému
• Ostatné

Zdroj: WHO/HFA, 2013
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100 rokov: zmena úmrtnosti                             
od prenosných (infekčných)                             

k neprenosným (chronickým) ochoreniam

Zdroj: The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE, 21 June 2012
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Trendy v predčasnej úmrtnosti na hlavné skupiny 
NCD v rokoch 1980-2008

(štandardizovaná úmrtnosť 0-64r. / 100000) 
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Stredná dĺžka dožitia pri narodení 
počet rokov v zdraví + počet rokov so zdrav. limitáciou 
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EÚ a Slovensko 
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EÚ: Eurostat 2012 SR: WHO–NCD Country Profiles 2012



Mnohé NCD sú vzájomne prepojené 
(komorbidity)
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Očakávaná dĺžka života

Riziko umrtia z dovodu KV ochorenia je u diabetu zvysene

Súbor: 500 000 diabetikov a viac ako 2 milióny nediabetikov. 

Diabetici 2-nasobne vyšší počet IM, 2-nasobne vyšší počet 
ICHS, skoro 2-nasobne vyšší počet FP a SZ, viac ako 1,5-

nasobne vyšší počet CMP nez nediabetici. 
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Rizikové faktory súvisiace so životným 
štýlom sa výrazne podpisujú pod 

predčasný a epidemický rozvoj NCD

1. Každé užívanie 
tabaku 
2. Nezdravá strava

- kvantitatívne
- kvalitatívne

3. Fyzická nečinnosť
4. Škodlivé užívanie 

alkoholu

Intermediárne faktory
(choroby a zároveň 
rizikové faktory pre 
rozvoj ďalších chorôb   
a ich komplikácií):

• Nadváha / Obezita

• Vysoký krvný tlak

• Zvýšené krvné tuky 
(cholesterol, HDL)

• Pretrvávajúci stres



Faktory s dokázateľným vplyvom                
na vznik NCD



1,4  milióna (20%) úmrtí v Európe súvisí so životným 
prostredím (WHO, 2012) 
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Z toho

8,2 milióna úmrtí na NCD 

Znečistenie ovzdušia, vody, pôdy, expozícia

chemickým látkam, klimatické zmeny, UV žiarenie



Quantifying environmental health impacts
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/
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Zdravie je bohatstvo, ale aj ľudské právo
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Zdravotnícky 

systém

Zdravie Bohatstvo                
prosperita

Well-being, 
osobný a 

spoločenský 
blahobyt

Dopad  na  výkonnosť       Dopad  na  zdravie 

Ďakujem za pozornosť



Zdravie je politická voľba

• Kde niet zdravia, niet ekonomiky. Kde niet ekonomiky, 
niet zdravia (Jeffrey Sachs, 2006)

• Zdravie vo všetkých politikách (FIN-PRES, 2009)

• Zdravie 2020 – Európsky politický rámec pre zdravie: 
Zdravie vyžaduje celospoločenský a celovládny prístup 
(December 2013: Strategický rámec pre zdravie v SR 
na roky 2013-2030)

• Agenda 2030 - Ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG): 
Cieľ 3: Zabezpečiť zdravý život a well-being pre 

všetkých v každom veku 
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Health 2020
Zdravie 2020

2 strategické ciele:
• Zlepšovanie zdravia pre všetkých a znižovanie

nerovností v oblasti zdravia
• Posilnenie vedúcej / riadiacej úlohy zdravotníctva, 

a celospoločenskej starostlivosti o a zodpovednosti 
za zdravie

4 prioritné oblasti „policy“ aktivít:
• investovanie do zdravia počas celého životného 

cyklu a posilnenia zodpovednosti ľudí za zdravie,
• riešenie najväčších výziev regiónu v oblasti zdravia: 

prenosných a neprenosných ochorení,
• posilňovanie zdravotníckych systémov, v centre 

záujmu ktorých sú ľudia, a kapacít verejného 
zdravotníctva, pripravenosti na krízové situácie a 
ohrozenia zdravia 

• vytváranie zdravých komunít a podporného 
prostredia pre zdravie 
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SDGs – prijaté na sumite OSN, 

New York, 25. september 2015 



Zabezpečiť zdravý život a well-being

pre všetkých v každom veku 
WHO Country Office in Slovakia / Kancelária WHO na Slovensku
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Čiastkové ciele
Zdravie ako čiastkový cieľ 

v iných cieľoch



Ďakujem za pozornosť
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