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Zdravotnícky systém

- tvoria všetci jednotlivci a organizácie, všetky hmotné a 

nehmotné statky a všetky činnosti spoločnosti, ktorých 

primárnym cieľom je  

podpora, ochrana a obnova zdravia,                                                      

t.j. dosiahnutie najvyššieho potenciálu zdravia

- Z.S. je zodpovedný za prevenciu, liečbu, následnú 

starostlivosť, za zachovanie a rozvoj fyzickej a duševnej 

zdatnosti, pracovnej schopnosti, za predĺženie „zdravého“ 

života a zabezpečenie zdravého vývinu populácie
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Stratégia zdravotných politík v Európe                           

(a v SR)

Zlepšovanie zdravotného stavu 
(Health outcomes) 

Zabezpečenie efektívnosti zdravotníckych systémov, 
ktoré poskytujú kvalitnú a dostupnú ZS 
(Health system performance)

Dôraz na prevenciu – ne/prenosné choroby 
(Health determinants)

Podpora zdravia
(Health promotion)

Meranie dopadov „politík“ na zdravie 
(Health impact assessment) In
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Zdroj: Health 21, WHO/EURO
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Definícia zdravia podľa WHO

Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody                                                            
a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.

- Ústava WHO, 1948: Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, 
ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne                 
a kvality zdravia.

- Právo na podporu zdravia, ochranu zdravia a obnovu zdravia patrí medzi 
základné ľudské práva

Zdravie v ekonomike je zadefinované v rozmedzí dvoch extrémov:
- zdravie je komodita (tovar) a poskytnutie zdravotnej starostlivosti je služba, ktorú hradí 

pacient

- zdravie je základná ľudská potreba. poskytovanie zdravotnej starostlivosti je jednou zo 

základných ľudských práv
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21. storočie bude storočím 

chronických ochorení

Kardiovaskulárne ochorenia

Neuropsychiatrické ochorenia                            

(+ závislosti)

Malignity

Úrazy a ich následky

Metabolické ochorenia

Chronické respiračné choroby

Muskuloskeletálne poruchy

Ostatné

Zapríčiňujú 

- 60% všetkých úmrtí 

- 47% všetkých ochorení

Pri súčasnom trende: 

do roku 2020 vzostup na                    

- 73% všetkých úmrtí

- 60% všetkých ochorení
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2020
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21. storočie bude storočím demografických zmien

Krajina, r.2007 %nad 60r.

1. Japonsko 27,9

2. Taliansko 26,4

3. Nemecko 25,3

7. Bulharsko 22,9

19. Maďarsko 21,3

21. Česká republika 21,1

45. Slovensko 16,8

100. Malajzia 7,4

150 Nikaragua 5,0

190. Niger 3,2
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21. storočie bude bojovať proti nerovnostiam                  

– aj v zdraví

Dieťa

Narodené bohatým rodičom – budú
žiť o 10/alebo viac rokov dlhšie ako 
jeho rovesníci

Dieťa 

Narodené v znevýhodnenom prostredí–
budú žiť o 10/alebo viac rokov kratšie ako 
jeho rovesníci

10 rokov

10 rokov

20 rokov

20 rokov

45 rokov

45 rokov

Sandra, Marko ... Michal, Katarína 

Eržika, Dezider ... Michal, Katarína

65 rokov

Zomrel na mŕtvicu

65 rokov

Je v dôchodku, 
čas trávi s 
vnúčatami a 
cestovaním

Podľa D. Harrisona (2007)
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Determinanty zdravia

Determinanty veku, pohlavia, genetické

- genetická výbava,s ktorou sa rodíme. ...Málo ovplyvniteľné.

Determinanty životného štýlu / rizikové faktory

- tabak, alkohol a iné drogy, výživa, pohybová aktivita, sexuálne     
správanie, duševné zdravie.                  ...Ovplyvniteľné jednotlivcom

Determinanty životného prostredia

- „vonkajší svet“, závisia od vyspelosti jednotlivca a spoločnosti.

...Čiastočne ovplyvniteľné (napr. medzinárodné vplyvy)

Determinanty socio-ekonomické

- chudoba, vzdelanie, rasová, náboženská a iná príslušnosť, 
zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti.  

... Ovplyvniteľné danou spoločnosťou a jej prioritami
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Pripravenosť zdravotníckych systémov                          

na tieto zmeny
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Tallinská charta, jún 2008

Charakter Z.S. má vplyv na naše zdravie. 
Čím lepšie dokáže reagovať na potreby 
ľudí, tým väčší potenciál zdravia 
vyprodukuje. 

Dobrý zdravotný stav priamo aj nepriamo 
prispieva k ekonomickému rozvoju 
a blahobytu, tak na individuálnej ako aj 
národnej úrovni. 

Správna investícia do zdravia a Z.S.  
teda nielen vedie k zlepšovaniu zdravia 
spoločnosti, ale aj k ekonomickému 
rozvoju a väčšiemu sociálnemu 
blahobytu.

http://www.euro.who.int/healthsystems2008



Stretnutie NEP, 10. jún 2010
|

Pripravenosť celej spoločnosti 

(„Zdravie vo všetkých politikách“)

• Multisektoriálny (intersektoriálny) prístup

• Dôraz na princíp rovnosti (Equity in health)

• Uvedomenie si špecifických potrieb starších (chronicky chorých)

Tri základné piliere pre politiku:

1. Zdravie „per se“ (napr. všetky úrovne zdravotnej starostlivosti, dostupnosť liekov) 

2. Participácia (napr. život v rodine, komunite, potrebnosť, bezbariérovosť)

3. Bezpečnosť (napr. sociálne zabezpečenie a sociálna rovnosť, zabránenie   

zneužívania)
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Dvojročná dohoda o spolupráci medzi 

MZ SR a WO/EURO na roky 2010 - 2011

Priorita II: Posilňovanie prevencie a odozvy na predchádzateľnú 
a predčasnú chorobnosť a úmrtnosť

Úloha 3: 

Zlepšený dohľad, prevencia a riadenie hlavných chronických ochorení, zranení, násilia a zdravotných 
postihnutí vo všetkých vekových skupinách, vrátane starších 

Podúloha 2.

Vypracovanie stratégie a odporúčaní pre dlhodobú starostlivosť o starších a chronicky chorých na 
národnej a lokálnej úrovni

AKTIVITY:

● Revízia dlhodobej starostlivosti na Slovensku z pohľadu integrovanej zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti

● Politický dialóg s národnými expertmi/zainteresovanými osobami z rôznych sektorov o integrovanej 
starostlivosti o starších

- zodpovedná koordinátorka: Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, PhD

- dohľad/ kontakt na MZ SR: PhDr. Iva Blanáriková, OZS, Sekcia zdravia, MZ SR 
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Záujem koordinovať sociálne a zdravotné 

služby všeobecne narastá

Pohľad zdravotníctva

- Chronické ochorenia spotrebovávajú čím ďalej tým viac finančných 

prostriedkov  (zvyšovanie veku, zlepšovanie liečby)

- Zdravotná starostlivosť má byť primárne zameraná na Dg a Th 

akútnych ochorení, resp. akútnych epizód chronických ochorení

- Hospitalizácie z dôvodov nedostatku sociálnych lôžok, domácej 

ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti idú na úkor kvality a 

kostefektívnosti poskytovaných zdravotníckych služieb 

- V systéme, ktorý fragmentovane poskytuje zdravotné aj sociálne 

služby, je pacient často krát stratený
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Dlhodobá starostlivosť je určená najmä pre

1. Starší / starí s chronickými chorobami a rôznym stupňom 

odkázanosti na pomoc iných

2.   Mladí / deti s chronickými chorobami ako dôsledok pokrokov               

v medicínskych technológiách, ktoré vedia zachrániť a/alebo 

predĺžiť život, ale ešte nevedia dať potrebnú kvalitu a 

schopnosť fungovať samostatne
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Zo štúdií vyplýva

Význam domova rastie s vekom

80% Európskych starších preferuje starnutie doma

Dôvody:

Známosť, komfort, nezávislosť

Udržanie fyzickej a duševnej integrity

Osobné a sociálne aktivity         

Voľný čas a rekreácia

Obavy, že posilňovanie formálnych služieb oslabí potenciál neformálnych 

služieb. Štúdie tieto obavy nepotvrdili: Ak sa formálne služby vykonávajú 

správne (kvalitne, bezpečne, dostupne) neformálne služby ostávajú ich 

kľúčovým partnerom
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Výzva

Ako dosiahnuť vyváženosť medzi:

1. Samoobslužnosťou (to, čo si dokáže DCH zabezpečiť 

sám / sama) 

2. Neformálna starostlivosť (starostlivosť poskytnutá 

príbuznými a/alebo priateľmi) 

3. Formálna starostlivosť (zdravotné a sociálne služby 

poskytované ambulantne a/alebo                       v 

lôžkových zariadeniach
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Implikácie pre politiku

Spoločnosti, ktoré presadzujú princípy solidarity a sociálnej spravodlivosti 
musia vedieť zabezpečiť, že politiky a prax sa dodržiavajú a sú garantované 
všetkým členom spoločnosti bez ohľadu na ich zdravotný a/alebo sociálny 
stav. 

Zaradiť informácie a vzdelávanie o LTC do učebných osnov pre- a post- graduálnych 
zdravotníckych a sociálnych študijných odborov, ale napr. aj architektov a 
urbanistov. 

Základné princípy práce v LTC  musia byť súčasťou prípravy lekárov a 
zdravotných sestier

Podporovať neformálnych poskytovateľov pomocou aktivít / stimulov ako je platený 
oddych / dovolenka, započítavanie odpracovaných rokov v tejto pozícii do 
dôchodku, možnosť doškoľovania, dostupnosť ošetrovateľských služieb v prípade 
potreby atď. 

Uvedomiť si, že najmä starší neformálni poskytovatelia sa môžu dostať do 
sociálnej izolácie, finančných problémov a môžu sami ochorieť
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Zdravotné                     

a sociálne

bremeno

JEDNOTLIVEC

SPOLOČNOSŤ

Ďakujem za pozornosť


