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Abstrakt
Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává
je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti
zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a prevence a nahlíží na jejich pojetí a
různorodou interpretaci v rovině odborného diskurzu. V empirické části je provedena
komparativní analýza vývoje a aktuálního stavu zdravotnických systémů obou zemí,
zdravotního stavu jejich populace, obecné srovnání přístupů k prevenci a zdravotní
politice, a také rozbor konkrétního příkladu v podobě boje s rizikovým faktorem kouření.
Cílem práce není pouhé srovnání přístupů k veřejnému zdraví v obou zemích, ale také
snaha o porozumění komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Na
základě této analýzy jsou identifikovány příklady dobré praxe a formulována doporučení,
která mohou sloužit jako podnět k dalšímu výzkumu nebo podklad k tvorbě nových
zdravotních politik, preventivních programů a kampaní.
klíčová slova: zdraví, veřejné zdraví, prevence, zdravotní politika, zdravotní systém,
zdravotní gramotnost, komparativní analýza

Abstract
This thesis investigates approaches to public health in the Czech Republic and
compares them to approaches in Norway. The theoretical part outlines key concepts in the
field of health, public health, health policy and prevention and explores their diverse
interpretation on the level of professional discourse. The empirical part provides a
comparative analysis of the development and current state of health systems in both
countries, health status of their populations, a general comparison of the approaches to
prevention and health policy, as well as an analysis of a concrete example – fight against
smoking as a major health risk factor. The aim of the thesis is not only to compare
approaches to public health in both countries, but also to understand the complex
relationships between the compared cases and the context. Based on this analysis,
examples of good practice are identified, and recommendations are formulated which
could stimulate further research or serve as a basis for the development of new health
policies, prevention programs and campaigns.
key words: health, public health, prevention, health policy, health system, health literacy,
comparative analysis
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1 ÚVOD
„Uvědomění si toho, že naše zdraví je závislé na návycích, které můžeme
kontrolovat, z nás dělá první generaci v historii, která do velké míry rozhoduje o vlastním
osudu.”1
~ Jimmy Carter (Janković, 2010)
Zdraví je nepopiratelně jednou z hodnot, které si vysoce vážíme a dáváme jí často
přednost před čímkoliv jiným. Jsme součástí společenství, které se zdravím a jeho
problematikou aktivně zabývá a snaží se ho ve svůj vlastní prospěch stále více zlepšovat,
upevňovat a chránit. Zdraví je tedy nejen soukromou hodnotou každého z nás, ale také
hodnotou celospolečenskou, poskytující významnou socioekonomickou stabilitu –
základní pilíř úspěšné společnosti. Každý z nás je poté nedílnou součástí společnosti
a jejím stavebním prvkem, což mu však neupírá jeho jedinečnost a svobodnou vůli se
rozhodovat nad vlastním osudem.
Vnímání zdraví a přístupů k němu je v rámci jednoho společenského celku velice
důležité, jelikož každý systém, tedy i ten zdravotní, není spoluvytvářen pouze na základě
vědeckých poznatků, ale hlavně lidmi, jejich zájmy, potřebami a hodnotami. I z těchto
důvodů považuji za nesmírně důležité se problematikou vnímání zdraví zabývat a v této
souvislosti také poodhalit motivy pro úvahy a jednání lidí. Jedině to nám může dopomoci
na ně adekvátně reagovat, ať už ve formě správně zvolené edukace, dobře nastaveného
zdravotnického systému, nebo funkční zdravotní politiky.
„Zdraví máš jen jedno! Hodně štěstí a zdraví. Na zdraví! Hlavně to zdravíčko.
Zdraví především! Zdraví je na prvním místě.“ Tyto a mnoho dalších frází slýcháváme
v našich zeměpisných šířkách poměrně hojně. Já se s nimi setkávám například na každé
větší rodinné sešlosti a oslavě. Zdraví se nejprve hojně přeje, poté diskutuje. Jak však
doopravdy ke zdraví přistupujeme jako společnost a co všechno se v jeho prospěch
snažíme dělat? Necháváme rozhodnutí převážně na našich zákonodárcích nebo přebíráme
zodpovědnost zcela na sebe? Co ovlivňuje naše každodenní volby vůči vlastnímu zdraví
a máme vůbec dostatek informací a motivaci se o vlastní zdraví aktivně zajímat?
Žijeme ve 21. století, v době nezdolné heroické medicíny, která zachraňuje
a prodlužuje životy. Bude nám však samotný medicínský a vědecký pokrok do budoucna
1

Z anglického originálu: „The awareness that health is dependent upon habits that we control makes
us the first generation in history that to a large extent determines its own destiny.”
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stačit? Jak je možné, že se vzhledem k stále většímu objemu peněz investovanému do
českého zdravotnictví se zdravotní stav obyvatelstva adekvátně k dynamice výdajů
nezlepšuje a významně zaostáváme za vyspělým světem v boji proti civilizačním
onemocněním? Dle Světové zdravotnické organizace (WHO, 2018) je až 80% chronických
populačních onemocnění preventabilních a ekonomické ztráty plynoucí ze vniku
a následné nutnosti léčení těchto chorob jsou enormní. Zdravotní systémy čelí těmto
ztrátám různým způsobem a objem investic napumpovaných do zdravotních systému se
neustále zvyšuje. Otázkou zůstává, jsou-li však takové zdroje správně alokované
a soustředěné spíše na prevenci, a tedy podstatu vzniku chorob, nežli na jejich pouhou
léčbu.
Prevenci a podpoře zdraví je v České republice věnováno velice málo pozornosti
a ještě méně zdrojů. Tento smutný fakt se odráží na ukazatelích zdraví naší populace. Tam,
kde se na západě daří bojovat s největšími rizikovými faktory civilizačních onemocnění, se
zdá , že u nás stále bojujeme s větrnými mlýny. Nejen touto komplexní problematikou se
zabývá do češtiny obtížně přeložitelná poznatková oblast public health neboli obor
veřejného zdravotnictví. Je dost dobře možné, že právě v onom obtížném překladu
a nepochopení správného významu tkví tak trochu háček:
„Nepochopení a nedocenění teorie i praxe oboru veřejného zdravotnictví je
nepochybně jednou z příčin, proč dosud nebyla vypracována kvalifikovaně podložená
vývojová koncepce našeho systému péče o zdraví, proč ustrnula transformace zdravotnické
soustavy, proč místo systémového řešení příští podoby, funkce i struktury zdravotnictví se
pozornost dosud většinou upínala na operativní, nejednou druhořadé a z mlhavých
představ vznikající marginální otázky na křečovité reakce, pokoušející se o více či méně
improvizované a málo kvalifikované řešení. Náprava tohoto stavu je nezbytná“ (Drbal,
2011, s.9).
V první polovině 20. století národy bojovaly primárně s infekčními chorobami, což
se v průběhu času v závislosti na pokroku vědy a medicíny změnilo. Infekční onemocnění
ustoupila tzv. civilizačním chorobám, které se od nich značně lišily svojí povahou a
komplexností, zejména pak množstvím svých psychosociálních činitelů. Tyto nové
podmínky znamenaly změnu přístupu v oblasti lidského zdraví a bylo jasné, že budou
nutně dalece přesahovat pouhé medicínské intervence. Drbal (2011) dále uvádí, že ve
většině zemí se pod nový zastřešující obor public health podařilo integrovat tradiční
sociální medicínu, epidemiologii, hygienu, statistiku nebo nová témata financování a
efektivního fungování moderně řízeného zdravotnictví. V tomto pojetí tento obor zaujal
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významné místo mezi medicínskými disciplínami a stal se stěžejním analytickým zdrojem
pro tvorbu funkčních zdravotních politik. V České republice byl však stejně jako v jiných
zemích bývalého socialistického bloku vývoj poněkud jiný. Vnímání odbornosti bylo v
tehdejším Československu hluboce poznamenáno obdobím normalizace a obor veřejného
zdravotnictví se podle Drbala (2011) stal jakýmsi produktem socialistického zdravotnictví,
který v očích nemalé části odborné veřejnosti zcela pozbyl smyslu své existence. I přes
tradičně vysokou úroveň českého zdravotnictví jsme nebyli schopni po roce 1989 jasně
koncipovat funkční zdravotní politiku a vypracovat jasnou strategii jejího uskutečňování.
O více než dvě dekády později vidíme výsledky, tedy přesněji řečeno, nevidíme.
Nejen výstupy mezinárodního srovnání zdravotního stavu populací ukazují na to, že
přístupy k veřejnému zdraví se u nás a ve světě značně liší a prošly významným
historickým vývojem. Otázkou však zůstává, jakým způsobem a z čeho bychom se mohli
poučit. Čím se inspirovat, abychom tuto oblast a problematiku ovládli lépe než doposud.
Za dobré východisko pro nalezení alespoň zlomku odpovědí na sérii palčivých otázek
považuji analýzu přístupů k veřejnému zdraví v zahraničí (konkrétně tam, kde funguje
o poznání lépe) a jejich následné porovnání s přístupy u nás.
Na základě osobní zkušenosti a odhodlání hlouběji probádat danou problematiku
jsem se rozhodla porovnávat přístupy k veřejnému zdraví v České republice a v Norsku,
kde jsem v rámci výměnného studijního programu strávila více než půl roku. Pobyt mi dal
mnoho, ale co mne nejvíce zaujalo a otevřelo v mnoha ohledech oči, byl přístup Norů k
vlastnímu zdraví a přístup Norska jako země ke zdraví svých obyvatel. Park vedle mé
koleje byl za každého počasí přeplněný k prasknutí sportovci všeho druhu. Když jsem si
šla například při příležitosti oslavy svých osamělých narozenin v cizí zemi koupit do
obchodu plechovku piva, zjistila jsem, že mám smůlu. Ve večerních hodinách si alkohol
v norských obchodech zkrátka nekoupíte. Radost jsem si neudělala ani koupí pamlsku u
pokladny, kde byste v Norsku nezdravé potraviny hledali jen stěží. A takto by mohl výčet
nemile-milých norských překvapení pokračovat dále. Počáteční frustraci vystřídal zvláštní
pocit nejistoty. To, co jsem až doposud považovala za vcelku normální, jinde normou
vůbec nebylo. Styděla jsem se a přemýšlela o vlastních návycích a o hodnotě zdraví tak,
jak mi byla od útlého věku vštěpována. Po nějaké době strávené v Norsku mi vzpomínka
na domov připadala jako z jiného světa a moje odhodlání věci změnit sílilo. Po návratu do
České republiky jsem získala místo ve Státním zdravotním ústavu v Centru podpory
veřejného zdraví. Mým cílem bylo šířit osvětu, edukovat, zvyšovat zdravotní gramotnost
populace a ukázat možnost zdravější volby v pozitivním světle. Z ambiciózních cílů se
4

však staly cíle takřka nenaplnitelné a pocit odhodlání opět vystřídala frustrace. Na vlastní
kůži jsem si při úctě ke všem bývalým kolegům a expertům ze Státního zdravotního ústavu
(kteří dalekosáhle obohatili moje znalosti, umožnili mi hlubší náhled do oboru a kteří jsou
v mých očích opravdovými hrdiny na poli veřejného zdraví v ČR) zakusila, že ve
stávajících podmínkách a systémovém nastavení lze podporu zdraví, která má reálný efekt
a dopad, dělat pouze stěží. Inspirace Norskem ve mně však zůstala i nadále a spolu se
znalostí praxe v oboru také výrazně přispěla k mému rozhodnutí tuto problematiku
podrobněji obsáhnout v této diplomové práci.
V teoretické části své diplomové práce představuji nejdůležitější pojmy a
východiska, které slouží jako základní nosný pilíř pro empirickou část a rozšiřují celou
práci o můj osobní náhled na problematiku a na to, co vnímám v daném kontextu jako
zásadní. Témata související s veřejným zdravím jsou velice obsáhlá a okruhy bylo nutné
zúžit tak, aby odpovídaly záměru a rozsahu celé práce a ukázaly nejrůznější náhledy na
danou tématiku.
V prvních kapitolách práce se věnuji výkladu pojmu zdraví a představuji jeho
základní modely. Pojem zdraví všichni sice intuitivně chápeme, ale zcela ho popsat a
obsáhnout je přesto složité. Náhled na různorodé uchopení pojmu poukazuje na to, že jeho
pojetí se bude lišit nejen u každého z nás, ale také napříč různými společenstvími. Dále se
věnuji výkladu stěžejního pojmu veřejné zdraví a ukazuji náhled na jeho různorodou
interpretaci v rovině odborného diskurzu. Výrazný prostor jsem věnovala i jeho
historickému vývoji a zachycení snahy ukotvit tento stále neukotvený obor. Jeho těžká
uchopitelnost naznačuje jeho komplexitu a multidisciplinární přesah. Vývoj v čase nám
zase ukazuje, že některá dnešní pojetí oboru se blíží více jeho historickým podobám.
V následujících kapitolách popisuji rozdílné vnímaní zdraví v rámci společenských hodnot,
norem a individuální či kolektivní zodpovědnosti, která je v každé společnosti nastavena
rozlišným způsobem a s následnou celospolečenskou integrací oboru veřejného zdraví
velice úzce souvisí. V závěrečných kapitolách teoretické práce se věnuji výkladu pojmů,
jakou jsou determinanty zdraví, zdravotní gramotnost, zdravotní politika a podpora zdraví,
čímž ustanovuji nezbytný kontext pro empirickou část práce.
V empirické části diplomové práce budu porovnávat přístupy k veřejnému zdraví
v České republice a následně je porovnám s přístupy v Norsku. Jako metodu výzkumu
použiji komparativní analýzu, která je ve srovnávání veřejných politik velice rozšířená, a
to nejen v akademických a studentských pracích, ale také v oblasti praxe. S nárůstem
globalizace a rozmachem mezinárodních a mezivládních organizací, jako jsou například
5

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Světová banka (WB) nebo
Evropská unie (EU), se potřeba komparace veřejných politik v různých zemích přirozeně
zvyšuje (Mouralové a Geissler, 2011).
V rámci komparativní analýzy ve své práci porovnám vývoj a aktuální stav
zdravotnických systémů obou zemí, zdravotní stav populace, přístupy k prevenci a
zdravotní politice obecně. Podrobněji přihlédnu také k boji s konkrétním rizikovým
faktorem – kouřením, na kterém chci ilustrovat fungování veřejného zdravotnictví v praxi.
Cílem tohoto výzkumu není pouze samotná komparace a přenos fungujících
zdravotních politik a programů z jedné země do druhé. Co funguje v jednom společenském
systému, nemusí nutně fungovat v jiném a naopak. Cílem je porozumět komplexnostem a
možným příčinám rozdílů v přístupech, zasadit je do kontextu a identifikovat možné nové
cesty v řešení daných problémů. Výstupem komparace bude nejen identifikace problémů a
jejich možných příčin, ale také ukázka příkladů dobré praxe. Následná doporučení
v závěru práce mohou sloužit nejen jako podnět pro další výzkum, ale také jako podklad
pro tvorbu nových zdravotních politik, preventivních programů nebo kampaní.

1.1 Hlavní výzkumná otázka a výzkumné postupy
1. V čem se liší přístupy k veřejnému zdraví v České republice v porovnání
s Norskem?
Dílčí podotázky
2. Proč se přístupy liší?
3. Jaký dopad mají zdravotní politiky a kampaně?
4. Co se můžeme od Norska naučit?
Výzkumné postupy
V rámci komparativní analýzy ve své práci využívám induktivně-deduktivní metodu,
kdy nejprve identifikuji obecné a na základě toho dále zkoumám jednotlivé. Tento přístup
je charakteristický svojí flexibilitou a u komparačních studií obdobného charakteru je
v oboru hojně využíván. Jeho flexibilita spočívá v možnosti zabývat se nejprve obecnými
dimenzemi problematiky, které jsou pravidelně pojednávány v literatuře (organizačního
a systémového charakteru). Zároveň je zde ponechán prostor ke zkoumání a hlubšímu
porozumění dalších jednotlivých elementů, které vyplynou až v průběhu výzkumu ze
zkoumaných dat (Alami et al., 2017).
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Na základě dostupné literatury (viz. obrázek č.1) jsem si nejprve stanovila základní
obecné kategorie ke komparaci, které jsou zejména systémového, organizačního,
ekonomického a epidemiologického charakteru. Tyto kategorie vychází ze stěžejních
funkcí, které má plnit obor veřejného zdraví.
Obr. 1: Základní funkce veřejného zdraví

Zdroj: (Ebrary.net, 2018)
Do komparovaných kategorií jsem zařadila vývoj a aktuální stav obou
zdravotnických systémů a jejich financování. Dále pracuji s aktuálním zdravotním stavem
obyvatelstva, který je základním kritériem kvality zdravotní politiky (Durdisová a
Langhamerová, 2001). Sleduji hlavní rizikové faktory ohrožující populaci a systémové
přístupy k veřejnému zdraví, zdravotním politikám a podpoře veřejného zdraví. Komparaci
jsem prováděla na základě kvalitativní analýzy dostupných kvalitativních a kvantitativních
sekundárních dat.
Hlavní hypotézou vyplývající z tohoto deduktivního přístupu bylo ukázání jasné
pozitivní korelace mezi funkční zdravotní politikou a zdravotním stavem obyvatelstva. Na
základě potvrzení této hypotézy jsem byla schopna izolovat jednotlivé funkční strategie a
identifikovat tzv. příklady dobré praxe, které se mohou následně stát inspirací pro přenos
funkčních aspektů veřejného zdraví z jedné země do druhé (Caruso, 2016). Ve svém
výzkumu jsem však chtěla zajít o něco dále a porozumět lépe a hlouběji rozdílům
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v přístupech k veřejnému zdraví a prozkoumat jejich komplexitu. Bureau (2012) popisuje
tento přístup v komparativní analýze jako proces indukce, jehož cílem je porozumět
komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. V procesu sběru dat
jsem dospěla k tomu, že identifikace příčin rozdílných přístupů k veřejnému zdraví bude
nejlépe obsažitelná na ukázce komparace jednoho konkrétního příkladu boje obou zemí se
stejným rizikovým faktorem. Tato konkrétní ukázka totiž prověří a ukáže funkčnost nebo
nefunkčnost veřejného zdraví a zdravotních politik v praxi a poukáže na možné příčiny a
souvislosti. Jako konkrétní rizikový faktor jsem identifikovala v procesu analýzy a sběru
dat kouření, které se u obou zemí řadí mezi tři největší rizikové faktory přispívající
k předčasným úmrtím.
Metodologii představuji v úvodu pouze rámcově. Podrobněji se jí věnuji
v samostatné kapitole Metodologie v empirické části práce.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Zdraví
“Zdraví není vším, ale bez něj postrádá cokoliv dalšího smysl.“2
~ Arthur Schopenhauer (Tunder, 2011, s.1)
Zdraví a péče o něj je dle ústavy Světové zdravotnické organizace základní lidskou
potřebou a právem. Znalost a pochopení pojmu zdraví je základním předpokladem pro
přípravu a realizaci aktivit, které povedou k jeho zlepšení. Nejedná se však pouze opatření
na úrovni vlád a jiných institucí. Týká se naopak všech jednotlivců, kteří v rámci
demokratické společnosti sdílí odpovědnost za své zdraví a stanovují tím tak jeho
celospolečenskou hodnotu (Holčík, 2010).
Dle profesora dr. R. Rubeše (Holčík 2004) je zdraví souborem vlastností člověka,
díky kterým se vyrovnává s působením vnitřního a vnějšího prostředí tak, aniž by to
narušilo jeho životní funkce. Profesor dr. A. Žáček (Holčík 2004) zdraví popisuje jako
optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody při zachování všech životních funkcí,
společenských rolí a kapacitě organizmu přizpůsobovat se měnícím podmínkám našeho
prostředí (Holčík, Kaňová a Prudil, 2015). Žáčkovo vymezení podle Holčíka (2004) dále
naplňuje charakteristiky takzvané operační definice zdraví, která bývá – vzhledem
k problémům s přesnou formulací – často vytvářena speciálně pro vědecké účely. Operační
definice zdraví je orientována na takové charakteristiky zdraví či nemoci, které souvisejí
s cíli dané vědecké studie a má tyto tři složky:
1. Tělesnou a psychosociální neoddělitelnost navozující stav optimální pohody.
2. Nenarušenost životních funkcí a společenských rolí.
3. Adaptabilitu, tedy přizpůsobivost jako fyziologickou a sociální homeostázu.
Jsou ale i jiná pojetí. Otawská charta na podporu zdraví (1986) například zasazuje
zdraví do kontextu všedního života, dle kterého se vyskytuje všude tam, kde člověk žije,
učí se, pracuje nebo miluje. Zdraví je tak spoluvytvářeno pečováním o sebe sama a druhé
a je podmíněno naší možností se rozhodovat a ovlivňovat životní podmínky kolem nás
(Holčík, Kaňová a Prudil, 2015).
Pojmu zdraví všichni svým způsobem intuitivně rozumíme, definovat ho je však
obtížné. Snahou o jeho jasnou slovní definici jej sice vymezíme, ale zároveň mu tím
2

Z anglického originálu: “Health is not everything, but without health, everything else is worthless.“
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stanovíme i hranice. Takto můžeme chápat zdraví jako stav, kdy nás například nic nebolí.
Vylučujeme tím ale případy počátečního stadia nemoci bez příznaků nebo psychické obtíže
(Holčík, 2010). Neurčitost definice zdraví značí jeho komplexnost a nutnost vnímat jej
jako celek, a nikoliv pouze jeho jasně vymezené a snadno uchopitelné části (např. jeho
vymezení jako pouhé absence nemoci).
Z výše uvedeného vyplývá, že zdraví není zdaleka pouhou charakteristikou
organismu, ale i podstatnou humánní hodnotou, a to jak individuální, tak sociální. Zdraví je
ve své celistvosti celospolečenským problémem. Nejen západní civilizace si začíná pomalu
uvědomovat, že lékařská věda není všemocná a zodpovědnost za naše zdraví neleží pouze
na bedrech zdravotníků, zdravotnických institucí a vlád, nýbrž na našich vlastních. Pokud
tedy chceme dosáhnout toho nejvyššího zdravotního potenciálu3, je nutné starat se nejen
o sebe sama, ale i o druhé a přijmout tak zodpovědnost za vlastní osud a za to, aby
společnost, ve které žijeme, dbala na dosažení zdravotního potenciálu pro všechny její
členy (Holčík, 2004).

2.2 Základní modely zdraví
„Biomedicínský model zdraví, který je v dnešní době dominantní, neponechává žádný
prostor pro sociální, psychologické nebo behaviorální aspekty nemoci.”4
~ George L. Engel (Engel, 1977, abstract)
Článek z roku 1977 od newyorského profesora psychiatrie a medicíny George
Engela, z něhož je úryvek výše, je bohužel stále aktuální. Přestože existuje nespočet
modelů, kterými se autoři snaží komplexně zdraví pojmout, celospolečensky je stále velice
silně prosazován zejména jeden z nich – model biomedicínský.
Biomedicínský model zdraví, kde hrají ústřední roli symptomy nemoci, diagnostika
nemoci a možnosti léčby, se rozvinul spolu s velkými objevy v oblasti bakteriologie na
konci 19. století. Jeho hlavními nosnými pilíři jsou poznatky z molekulární biologie,
genetiky a dalších přírodních disciplín (Holčík, 2010). Toto pojetí převažuje v běžné
klinické praxi, kde lékaři léčí zdravotní problémy pacientů, kteří se na ně obrátí. Stav
nepřítomnosti nemoci je poté považován za zdraví. Biomedicínský model je tak nástrojem

3
Zdravotní potenciál – nejvyšší úroveň zdraví, kterou může konkrétní jedinec žijící v dané společnosti
dosáhnout (Holčík, 2004).
4
Z anglického originálu: „The dominant model of disease today is biomedical, and it leaves no room
within its framework for the social, psychological, and behavioral dimensions of illness.“
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přírodovědecky orientovaného lékařství a jeho aplikace v praxi přináší bezesporu příznivé
výsledky (Holčík, Kaňová a Prudil, 2015).
Model byl často napadán pro svoji nedostatečnost, a to zejména z řad psychiatrů a
psychologů. V 70. letech 20. století se začíná zvyšovat povědomí o nemocném jako o
svébytné osobnosti, která by měla být vnímána jako celek, a nikoliv pouze jako předmět
„objektivistického kultu exaktní vědy“. Ogdenová (2002) dále uvádí, že hlavní problém
biomedicínského modelu a výzkumu spočívá v jeho zkoumání příčin pouze v rámci
faktorů, jako jsou například viry, bakterie či karcinogeny. Psychologie (nebo medicínská
sociologie) však tyto přístupy zpochybňuje a uvádí, že psychosociální faktory hrají
v rozvoji onemocnění neméně důležitou roli.
S rozvojem věd, jako jsou sociologie, psychologie a další humanitní obory, bylo
možné sledovat i snahy zbavit tento model jeho zjevných nedostatečností. Model
sociologický se věnuje společenské roli individua, model humanitní vyzdvihuje morální
stránku existence člověka a model behaviorální zohledňuje význam chování na zdraví lidí.
Důsledkem byl vznik komplexního multidimenzionálního přístupu, který spočíval
v medicíně orientované přímo na pacienta, který byl chápán jako součást širšího
ekosystému (Holčík, 2004).
Podmíněnost zdraví přírodním a sociálním prostředím nalezneme společně s
důrazem na jejich neoddělitelnost v modelu ekologicko-sociálním. Jedinec se v jeho pojetí
stává centrem pozornosti a aktivní součástí komplexního prostředí, které jej obklopuje. Je
vnímán jako člen sociálních skupin a bere v potaz veškeré zdravotní a sociální
charakteristiky zdraví (věk, vzdělání atd.). Model se dále věnuje nejen objektivním, ale
také subjektivním stránkám a chápe, že zdraví pacienta je ovlivněno komplexním
souborem různých mezilidských interakcí a není například omezeno pouze na kontakt
lékaře a pacienta. Důraz je kladen zejména na péči o sebe sama, která je vnímána jako
vztyčný bod a základní forma péče, na kterou mají navazovat další zdravotnické služby
(Holčík, 2004). Unikátnost tohoto modelu spočívá v důrazu na propojenost člověka a
fyzického prostředí vně něj. Jejich vzájemné interakce jsou v rámci modelu posuzovány
hned v několika rovinách - intrapersonální, interpersonální, komunitní, veřejně-politické a
dalších. Tato perspektiva vychází z hlavního filosofického konstruktu modelu, který tvrdí,
že chování se nevyskytuje ve vakuu (Hayden, 2009). Ekologicko sociální model neusiluje
o oddělování léčby, prevence nebo občanských aktivit. Naopak se snaží o jejich rovnováhu
a součinnost. Nestojí také v protipólu k ostatním modelům, ale má za úkol je doplnit a
rozšířit (Holčík, 2010).
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Ať už vycházíme z jakéhokoliv modelu zdraví, je nutné si uvědomit, že se vždy
jedná pouze o dílčí zjednodušení. Z komplexní a vzájemně provázané reality se snažíme
vybírat jednotlivé jevy a vztahy s cílem jejich bližšího poznání a možnosti ovlivnění.
Zdraví ale prochází neustálým vývojem a ani dosavadní přístupy nemohou být definitivní.
Nejvíce rozvinuté se však jeví přístupy, které berou v úvahu jak individuální, tak sociální
aspekty péče o zdraví.

2.3 Veřejné zdraví
Zájem a snaha společnosti o zlepšení zdraví jeho členů je soubor aktivit, které se
schovávají pod souhrnný pojem veřejné zdraví.
Veřejné zdraví (nebo také zdravotnictví) a jeho podpora je jedním z hlavních
předpokladů pro vývoj všech aspektů života lidí na této planetě a aktivity s ním spojené se
vážou již ke starověkým civilizacím. Jeho definice se v mnoha zdrojích liší, ale podstata
zůstává stejná – jedná se o systematickou redukci výskytu chorob a o udržení a podporu
zdraví populací (Beaglehole a Bonita, 2004). V praxi se podle Hnilicové jedná zejména o
(2009, s.2) o „tvorbu a realizaci státní zdravotní politiky v závislosti na zdravotním stavu
populace a širších sociálně ekonomických podmínkách života lidí v dané zemi”.
Veřejné zdraví je multidisciplinární obor, který sjednocuje a využívá znalosti
z různých oborů a vědních disciplín. Jeho základem jsou medicínské a společenskovědní
obory, jako jsou např. hygiena, epidemiologie, management a organizace ve zdravotnictví,
demografie, statistika, podpora zdraví, sociologie, psychologie a další. Dalším znakem,
který obor vymezuje vůči ostatním klinickým medicínským oborům, je uplatňování
populačních přístupů (Malina, 2013), kdy za systematickým posilováním a prodlužováním
života stojí organizované úsilí celé společnosti (Strejčková, 2007). Zapojení exaktních
disciplín sice nastiňuje, že veřejné zdraví by mělo být objektivní a měřitelné (přesné
hodnoty opravdu nalezneme např. ve zdravotním stavu populace, předpokládané délce
života nebo četnosti výskytu různých onemocnění), ovlivňuje ho však i řada faktorů, které
měřitelné nejsou (výchova, kulturní vlivy, individuální volba atd.). Stojí tedy někde na
pomezí a nelze s ním zacházet pouze jako s exaktní disciplínou. (EPHA, 2005).
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Aktivity v oblasti veřejného zdraví by měly zajišťovat 10 základních služeb
(Cdc.gov, 2018):
1. Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva a řešení zdravotních problémů
komunit
2. Identifikace zdravotních problémů a hazardů v komunitách
3. Informování a edukace a obyvatel v oblasti zdraví
4. Mobilizování komunit a vytváření partnerství s cílem identifikovat a řešit
zdravotní problémy
5. Vytváření zdravotních politik a plánů, které podpoří úsilí jedinců i komunit
v oblasti zlepšování lidského zdraví
6. Prosazování zákonů a předpisů, které chrání zdraví a zajišťují bezpečnost
7. Zajišťování nezbytné zdravotní péče v místech, kde je nedostupná
8. Zajištění kompetentních pracovníků v oblasti veřejného zdraví
9. Hodnocení kvality, efektivity a dostupnosti zdravotnických služeb
10.

Nalézání nových řešení a přístupů pro řešení zdravotních problémů

Obr. 2: Komplexní systém veřejného zdraví

Zdroj: (Cdc.gov, 2018)
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Péče o veřejné zdraví by měla být provázena sdílenou odpovědností všech složek
společnosti, a to pod odbornou a koordinační rolí jednotlivých vlád, ministerstev a dalších
příslušných institucí. Instituce a subjekty napříč státní i soukromou sférou by měly náležitě
ctít a vnímat zdraví jako zásadní hodnotu společnosti a kolektivními silami se snažit o její
rozvoj a ochranu. Veřejné zdraví musí být nutně integrovanou složkou celého
zdravotnického systému, pokud bude totiž stát vně, nemůže být zajištěno, že bude bráno
vážně.

2.4 Historie veřejného zdraví
“Věda a umění prevence chorob, prodlužování života, podpory fyzického
a mentálního zdraví, efektivní a organizované komunitní snahy o ozdravování životního
prostředí, kontroly nákaz v komunitě, vzdělávání jednotlivců v principech osobní hygieny,
organizace zdravotnických služeb ve prospěch včasné diagnózy a prevence a vybudování
společenského mechanismu, který zajistí, aby každý člen komunity měl takové životní
podmínky, jaké budou adekvátní pro uchování jeho zdraví.“5
~ Charles-Edward A. Winslow (What is public health?, 2015, s.1).
Takto komplexně definoval veřejné zdraví ve 20. letech 19. století přední americký
bakteriolog a expert na veřejné zdraví Charles-Edward A. Winslow. Ve své pozdější
kariéře mimo jiné pracoval i pro WHO (Winslow, 2016), kde se později jeho vymezení
stalo základem i pro dnešní definici zdraví (Winkelstein, 2002) tak, jak ji definuje WHO
(2018):
„Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost
nemoci nebo vad.“6
Prvky Winslowova konceptu veřejného zdraví nalezneme však už i v dávnověkém
paleolitu. Díky paleopatologii7 dnes již máme důkazy o tom, že naši předci trpěli velice

5

Z anglického originálu: „The science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting
physical and mental health and efficiency through organized community efforts for the sanitation of the
environment, the control of community infections, the education of the individual in principles of personal
hygiene, the organization of medical and nursing service for the early diagnosis and preventive treatment of
disease, and the development of the social machinery, which will ensure to every individual in the
community a standard of living adequate for the maintenance of health.“
6
Z anglického originálu: „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity.“
7

Paleopatologie – věda zkoumající výskyt a původ chorob u vymřelých populací (Horáčková et.al.,

2004).
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podobnými chorobami, jaké nás sužují i dnes (Winkelstein, 2002). Jejich vnímání života a
prostředí, ve kterém žili, se však od toho dnešního značně lišilo. Primitivní národy
vyznávaly často kult přírodních sil, magii či šamanismus, k čemuž se úzce váže i jejich
pojetí zdraví a nemoci. Skrze silné náboženské vnímání okolního světa panovalo
přesvědčení, že nemoc či epidemie je způsobena vlivem vyšších nadpřirozených sil nebo
zlovůlí bohů (Rhodes a Bryant, 2014). Léčbu i diagnózu tehdejších nemocí často měli na
starosti šamani, kteří jako jediní oplývali mocí tyto zákeřné síly odvrátit. I přes značně
jednoduché přístupy lze sledovat, že i ta nejprimitivnější společenství vykazovala velice
organizovaný a kolektivní přístup k diagnóze a zvládání nemocí (Winkelstein, 2002).
Povědomí o tom, že je nákaza způsobena přirozenými vlivy, jako je například klima nebo
životní prostředí, se však zformovalo až daleko později.
Významný myšlenkový pokrok nastal mezi 4-5. stoletím před naším letopočtem ve
starověkém Řecku, kde se zrodily první pokusy o racionální a vědecké teorie vysvětlující
příčiny nemocí (Rhodes a Bryant, 2014). Kauzalita mezi chorobami a nadpřirozenými
silami byla odsunuta do ústranní a otevřel se tak prostor pro vznik empirických věd.
Jednou z nich byla i medicína, o jejíž rozvoj se postaral Hippokratés z Kósu, známý také
jako otec moderní západní medicíny.

Hippokratés vždy vyčleňoval medicínu

z náboženských a léčebných praktik a položil tak základy klinického lékařství. Jeho
nejdůležitějším životním dílem byl spis Corpus hippokraticum, což je soubor textů
obsahující práce z anatomie, chirurgie či fyziologie. Hippokratovská metodologie léčby je
typická svým racionalismem a na tehdejší dobu velice sofistikovanými vědeckými postupy
(Hanák, 2015). Za Hippokratovo přelomové dílo je považován spis O vzduchu, vodách a
krajích, kde jsou poprvé nemoci přímo spojovány se sociálními, fyziologickými a
behaviorálními faktory. Dle jeho spisů se také lze orientovat v poloze měst ve Starověkém
Řecku a Římě a mohou tak být považovány za první racionální vodítko k ustanovení
vědecky podloženého přístupu k veřejnému zdraví (Winkelstein, 2002).
Období raného středověku bylo dobou temna a sociální a politické desintegrace. To
se samozřejmě odrazilo na všech aspektech tehdejšího života, tedy i zdraví a přístupech
k němu. Evropu i Blízký východ sužovaly epidemie moru, tuberkulózy, neštovic,
malomocenství a dalších smrtelných onemocnění. Opatření proti šíření nákaz byla vesměs
primitivní a nedostatečná. Nemocní byli často kvůli nákaze stigmatizováni a vyloučeni ze
společnosti (Winkelstein, 2002).
Na první pohled by se mohlo zdát, že nedostatek porozumění jednotlivým chorobám
a absence preventivních opatření byly dány pouze primitivní úrovní vědeckého poznání.
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Problém byl ale zejména v tom, že lidé doposud nevyvinuli správný způsob, jakým by o
faktorech ovlivňujících zdraví měli uvažovat. Byly zde jistě teorie o tom, jak se například
mor rozšiřuje a jaké jsou jisté preventivní strategie, nikdo se však nevěnoval
systematickému pozorování a ověřování těchto informací na větších skupinách lidí.
Metodika sledování větších skupin lidí a kauzalit mezi rizikovými faktory a onemocněními
se doposud nerozvinula. To, co bránilo tehdejším pokrokům v oblasti veřejného zdraví, byl
tedy zejména nedostatek systematického sledování možných spojení mezi rizikovými
faktory a jednotlivými onemocněními, což následně bránilo v pochopení nejen příčin
onemocnění, ale i v rozvoji účinných preventivních strategií nebo léčebných postupů
(What is public health?, 2015).
Ve 14. století zachvátil Evropu mor (zvaný též černá smrt), na který umíral téměř
každý druhý nakažený. Morová epidemie zdecimovala téměř třetinu obyvatelstva tehdejší
Evropy a Blízkého východu a přidávaly se k ní bohužel také další nová onemocnění, jako
byl například syfilis nebo chřipka. Všechny tyto události vybízely k postupné mobilizaci
v oblasti veřejného zdraví a vedly ke zformování nejrůznějších zdravotních výborů,
registrů zemřelých, zdravotnických statistik nebo teorií o možnostech vzniku nákazy
(Winkelstein, 2002).
Zejména v oblasti Itálie, kde se morové epidemie velice často opakovaly, byl zásah
zdravotních výborů nezbytný. Ty měly na starost identifikaci ohniska nákazy, zavedení
karantény, vyhotovování zdravotních průkazů, zajišťování pohřbu nakažených zemřelých
nebo dezinfikování obydlí pozůstalých. Nově zavedená metoda karantény (z italského
quarantena - tedy 40 dnů) se od předchozí metody izolace lišila. Nešlo totiž o pouhou
stigmatizaci nakažených a jejich vyloučení na okraj společnosti. Karanténa měla jasně
vymezené a dodnes používané inkubační období, po jehož dobu byli potenciálně nakažení
jedinci separováni a odděleni od těch zdravých tak, aby případně nedošlo k další nákaze
(What is public health?, 2015).
Následné období renesance bylo obdobím technologického rozmachu a ke
znatelnému pokroku došlo ve všech vědních oborech včetně medicíny a veřejného zdraví.
V tomto období byly také položeny základy anatomie a fyziologie. Přesnější pozorování a
klasifikace onemocnění vedly k jejich lepšímu rozpoznání a následné léčbě. K tomuto
významně přispěl i italský lékař, básník, astronom a geolog Fracastoro Girolamo. Ve
svém díle „De contagione et contagiosis morbi“8 z roku 1546 poprvé spekuloval o tom, že
8
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mnoho nemocí by mohlo být způsobeno malými přenosnými zárodky, které se přenáší
vzduchem, kontaktem nebo kontaminovaným šatstvem (What is public health?, 2015).
Bakteriologie byla jako samostatný obor ustanovena až o několik století později
francouzským chemikem a mikrobiologem Louisem Pasteurem a německým vědcem
Robertem Kochem, kteří objevili metody schopné izolovat a charakterizovat bakterie
(Rhodes a Bryant, 2014). Pasteur jako první přišel s myšlenkou použití oslabených
mikroorganismů k výrobě prvních vakcín. Následný rozmach oborů, jako jsou
epidemiologie (John Snow, 1854), imunologie či parasitologie, položil spolu s dalšími
příbuznými obory základ pro komplexní porozumění fenoménu epidemií, což bylo pro
další rozvoj veřejného zdravotnictví naprosto nezbytné. Hygienická opatření tak byla
konečně opřena o solidní vědecké poznatky a vývoj vakcín sliboval možnost prevence
mnoha infekčních onemocnění. Není jistě překvapením, že toto období je nazýváno tzv.
moderní érou veřejného zdravotnictví (Winkelstein, 2002).
Ačkoliv rozvoj bakteriologie na přelomu 19. a 20. století podstatně snížil úmrtnost na
mnohá onemocnění, stále existovalo velké množství dalších zásadních a mnohdy fatálních
zdravotních komplikací. Jedním z problémů byla například vysoká kojenecká úmrtnost,
která výrazně přispěla k rozvoji programů zaměřených na matky s dětmi (a jejich výživu) a
pomohla k přísnější regulaci potravinářského průmyslu. Dále to pak byly nemoci
z povolání a úrazy, kterými se začala zaobírat hygiena práce a pracovního lékařství. Do
oboru veřejného zdravotnictví byla nově zařazena i péče o duševní zdraví.
Obor se postupně rozrůstal a získával na komplexitě. Bylo tudíž nezbytné, aby
vznikaly nové akademické obory, které by vyškolily příslušné odborníky. V roce 1899
byla založena Londýnská vysoká škola pro hygienu a tropické lékařství (London School of
Hygiene and Tropical Medicine) a v USA se obor veřejného zdravotnictví začal vyučovat
poprvé v roce 1916 na univerzitě Johnse Hopkinse Bloomberga (Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health). Zhruba v polovině 20. století byl obor veřejného
zdravotnictví a jeho další podobory uznávány téměř po celém světě. Mezi hlavní aktivity
oboru patřila kontrola infekčních onemocnění, hygiena životního prostředí, péče o matky
s dětmi, výživa, zdravotní výchova a mnoho dalších aktivit (Winkelstein, 2002).
Ve vyspělých státech se podařilo postupně výrazně eliminovat výskyt infekčních
onemocnění. Veřejné zdravotnictví přichází do éry tzv. New Public Health (Nového
veřejného zdravotnictví), kde se rozšiřuje o nové kompetence (Malina, 2013). Ve
vyspělých regionech se novými problémy stávají stárnutí populace, zvyšování sociálních
nerovností ve zdravotnictví, násilí na civilní i mezinárodní úrovni a v neposlední řadě i
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globalizace, která vyústila v nutnost mezinárodní dohody o vzájemné závislosti států a
národů v rámci jedné institucializované organizace (Winkelstein, 2002). Tou se v roce
1905 stala Panamerická zdravotnická organizace, která měla za cíl kontrolu infekčních
onemocnění na západní polokouli a která dodnes funguje jako jedna z regionálních
úřadoven WHO. Světová zdravotnická organizace byla založena Spojenými národy
7.dubna 19489 a dnes pod ní spadá 194 členských států. Mezi hlavní činnosti organizace
patří formulace zdravotní politiky, konzultační činnost dle potřeb členských států, pomoc
při zpracovávání národních strategií nebo sledování indikátorů zdravotního stavu populace
(MZČR, 2014).

2.5 Zdraví jako hodnota individuální i kolektivní
Hodnota zdraví člověka a pohled na ni se vyvíjel spolu s tím, jak lidstvo postupně
definovalo svoje poznání, kulturní a ekonomickou úroveň a společenské uspořádání. Od
mysteriózního chápání zdraví a nemoci jako božího trestu nebo daru se s postupným
socioekonomickým rozvojem začalo na hodnotu zdraví nazírat skrze hlediska zájmů té
dané společnosti a jejích příslušníků. Vývoj byl ovlivněn prolínáním různých
myšlenkových proudů a z nich plynoucích náhledů na hodnotu zdraví, což dle Drbala
(2005) v průběhu historie vyústilo do takových vyhraněných pohledů, které nakonec určily
a zafixovaly charakteristické rysy celkového pojetí zdraví a péče o něj v daném
společenském uskupení.
Pro evropský region bylo v otázce postoje k hodnotě zdraví určující zejména období
průmyslové revoluce a s ní spjatých pokroků v oblasti vědy a techniky. Hnacím motorem
byly nejen odborné, ale především vojenské, ekonomické a politické zájmy o úroveň
zdravotního potenciálu různých populačních skupin a kategorií obyvatelstva. Díky tomu
v jednotlivých státech vyvstala urgentní potřeba vzniku funkčních zdravotnických a
pojišťovacích soustav, které byly daleko za hranicemi předchozích projevů prosté charity
(Drbal, 2005).
Dle Holčíka (2010) je hodnota zdraví v zásadě dvojí:
1. Individuální – je spojena s pudem sebezáchovy. Hodnotu zdraví si zpravidla
jednotlivci uvědomují, až když jsou nemocní. Aby lidé tuto hodnotu lépe
chápali, měla by se pomocí výchovy posilovat jejich důstojnost a svébytnost,
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cílem by však nemělo být vyvolávání hrozeb a strachu. Aktivita jedinců
vzhledem ku zdraví je žádaná, na některé závažné problémy však snahy
pouhých izolovaných jedinců nemohou stačit.
2. Sociální – vychází z toho, že pokud má společenství přežít, musí dát
dostatečný důraz na zdraví lidí. Důvody jsou k tomu dle Holčíka (2010)
dostatečně historicky i sociálně podmíněny. Dříve bylo dostatečným důvodem
například postavení silné armády nebo ekonomická výkonnost populace. Není
však správné, aby jediným důvodem pro zdraví lidí byla jejich schopnost stát
se zdatnými vojáky nebo produktivními pracovníky. Holčík (2010) tvrdí, že
základním důvodem zdraví člověka by měla být skutečnost, že být zdravý je
dobré a umožňuje nám to se těšit se svými blízkými ze všeho, co zdravý život
přináší.
V souvislosti s rozvojem tzv. „silných sociálních států“ se v evropském kontextu
zdraví pojímalo nejprve staticky. Tento koncept chápe zdraví jako organismus, který je
schopen snášet zvýšené tělesné a duševní zatížení. Jedná se tedy o stav, a nikoliv proces.
Statické pojetí zdraví je základem i tzv. negativního vymezení pojmu zdraví, dle kterého je
zdraví chápáno jako stav organismu bez choroby (Durdisová, 2005). Prvky negativního
vymezení zdraví najdeme i v definici vycházející z ústavy WHO z roku 1948, která říká, že
„zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a nejen nepřítomnost nemoci nebo
vady“ (Holčík, 2004). Objevují se tu však i prvky pozitivního vymezení – stav úplné
duševní, tělesné a sociální pohody, které chápou zdraví jako dynamický proces. Tento
proces odpovídá modernímu celostnímu chápání jednoty organismu, kde jsou zdraví,
choroba a prostředí ve vzájemné interakci (Durdisová, 2005).
Dle Drbala (2005) je zdraví primárně individuální hodnotou a soukromým statkem.
Každý jednotlivec je první a základní instancí zdraví, která ho může vnímat, posuzovat a
naplňovat. Naše zdraví je předpokladem osobního rozvoje, seberealizace a v neposlední
řadě i celkové spokojenosti člověka. V tomto ohledu je ona individuální úloha a postavení
jedince dominantní. V rámci moderního celostního pojetí zdraví je však nutné zohlednit i
bezpočet vzájemných vztahů a interakcí, které činí jedince součástí širšího lidského
společenství. Společnost poté zase zpětně ovlivňuje každého svého příslušníka a to
prostřednictvím určitého přírodního, sociálního, ekonomického nebo zdravotnického
prostředí. Individuální zdraví jedince tedy nemůžeme vnímat jako nezávislé na širším
společenství. Hodnota zdraví v sobě totiž vždy neoddělitelně spojuje individuální i
společenská hlediska (Drbal, 2005). Naplňování zdraví jako základní lidské potřeby tak má
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sebezáchovný význam nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost, čímž ji chrání před
zhoršením biosociálního, existenčního a rozvojového základu společnosti. Míra zájmu
společnosti o zdravotní stav populace se poté mění v souvislosti se stupněm rozvoje
konkrétních společensko-ekonomických podmínek. Zdraví jednotlivců by mělo být
veřejným zájmem a cílem řady politických a ekonomických aktivit a zároveň také
měřítkem sociálně-ekonomické vyspělosti každé společnosti. Toto se nakonec odráží i ve
vnímání práva na zdraví a zdravotní péči (Durdisová a Langhamerová, 2001).
Dle kritéria odpovědnosti jednotlivce za poskytnutí jemu potřebné zdravotní péče
a míry solidarity uvádí Durdisová a Langhamerová (2001) tři proudy pojetí práva na zdraví
a zdravotní péči. Z nich nadále vychází i různé typy zdravotnických systémů.
1. Liberální pojetí – Zdůrazňuje individuální odpovědnost jednotlivce za své
zdraví a solidaritu považuje za čistě dobrovolný a státem neorganizovaný akt.
Zdravotní péče je zbožím a má svoji tržní cenu. Trh se na principu ekvivalence
a svobodné směny dělí na poskytovatele a klienty – každý má jen tolik, kolik je
v jeho možnostech
2. Egalitární pojetí – Zdůrazňuje právo jednotlivce na zdraví v rámci absolutní
rovnosti a solidarity vynucené státem. Právo na zdravotní péči chápe jakožto
rovnost v přístupech a příležitostech, kde je zdravotní péče sociální službou a
základním občanským právem. Péče je distribuovaná dle principu „každému
dle jeho potřeb“ a to bez ohledu na sociální status. Stát na sebe tímto přejímá
veškeré funkce, odpovědnost i úhradu za péči.
3. Utilitární pojetí – V rámci tohoto pojetí je zdravotní péče chápána jako
individuální i veřejný zájem a je distribuována dle principu – „každému podle
jeho zásluh“. Na financování se podílí jak stát, tak soukromé zdroje, což
znamená, že se jedinci může dostat i méně než optimální péče. Uplatňují se zde
standardní a nadstandardní výkony.
Z výše uvedeného je patrné, že v systémech, které jsou orientovány liberálně, je
zdraví vnímáno především jako individuální hodnota a je na každém jednotlivci, aby se
postaral o její péči a rozvoj stejně jako např. o vlastní vzdělání, kulturní nebo pracovní
rozvoj. Utilitární a egalitární pojetí zdraví se naproti tomu vyznačuje širokou dostupností
zdravotní

péče

prostřednictvím

státem

organizované

solidarity

(Durdisová

a

Langhamerová, 2001).
Sdílenou odpovědnost za zdraví (individuální i celospololečenskou) podporuje ve
svém díle zase například Zavázalová (2002). Zdraví by dle ní mělo být prioritou jak
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v systému hodnot každého člověka, (tzn. individuální hodnota zdraví), tak v žebříčku
hodnot celé společnosti (tzv. socioekonomická hodnota zdraví).
Z mého pohledu je nutné, aby zdraví mělo nejprve hodnotu pro nás samotné a jedině
tak se z něj posléze může stát celospolečensky uznávaný a cenný statek. Jsme to nakonec
jen my samotní, kdo rozhoduje o tom, jakou roli bude hodnota zdraví v našem životě hrát.
O své zdraví se musíme nejprve aktivně zajímat a ne pouze čekat, až naše problémy někdo
vyřeší za nás. Podobně souhlasím s názorem Holčíka (2004, s.12), že zdrojem péče o
zdraví je „celá společnost se svou historií, vývojem, znalostmi, kulturou, hodnotami,
regulačními mechanismy a celou řadou dalších charakteristik, a to včetně životního
prostředí, životního stylu, zdravotnictví a cenných mezinárodních kontaktů. Její základní
skladebné prvky jsou jednotliví občané spolu se svými blízkými, rodinami a mnoha dílčími
skupinami.“

2.6 Zdraví jako norma
Náhled na zdraví jako na společenskou normu považuji za zcela zásadní. Společnost,
ve které žijeme, je totiž sociální skupinou, která pro regulaci svého života skupinových
norem hojně využívá. Normy jsou zpravidla hluboce společensky zakořeněné a jejich vliv
na chování dané společenské skupiny je nesporný. Naše každodenní rozhodování ve
vztahu ke zdraví je těmito normami ovlivněno, a je proto potřeba takové normy
identifikovat, pochopit a brát v potaz při tvorbě zdravotních politik a intervencí.
Norma je pravidlo, které určuje, jaké chování se v dané pozici a situaci od členů
skupiny

očekává.

Společenským

skupinám

normy

pomáhají

k dosahování

celospolečenských cílů. Základní typy norem jsou:
1. Injunktivní – pravidla chování, která jsou společensky přijatelná.
2. Deskriptivní – to jak se lidé ve skutečnosti chovají, ať už je to společensky
přijatelné, či nikoliv.
Společnost od svých členů dodržování norem očekává a pokud se jim člen
nepodřizuje, je na něj skupinou vyvíjen tlak. Takovýto tlak vede k postupné konformitě
skupiny a ochotě dělat to, co dělají všichni ostatní (Hadj-Moussová, 2003).
Deskriptivní normy ovlivňují chování lidí, jelikož nám poskytují informaci o tom,
jak bychom se měli správně chovat v určité situaci: „Když se takto chová většina, je to
zřejmě správné.“ Tímto se z normy stává jakési ujištění, že je takové chování v pořádku a
funguje pak jako jakási zkratka v našem procesu rozhodování. Tato forma je pak
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využívaná zejména v situacích, které vyžadují nízkou kognitivní aktivitu (Jacobson et.al.,
2011). V kontrastu s tím mohou však často být normy injunktivní, kterých využíváme spíše
v situacích vyžadujících vysokou kognitivní aktivitu. Injunktivní normy nám často slouží
k dosažení pocitu sounáležitosti. Skrze strategické chování, jakým je konformita
k injunktivním normám, lidé získávají pocity sociálního schválení a vyhnou se tak
nesouhlasu a sociálním sankcím (Cialdini and Goldstein, 2004). Jestliže je však něco
sociálně akceptováno, neznamená to ještě, že to akceptujeme i vnitřně. Z toho pak může
pramenit vnitřní rozpor mezi intrapersonálními a interpersonálními cíli, jejichž rozhřešení
vyžaduje vysokou kognitivní aktivitu. Na základě toho se pak domníváme, že injunktivní
normy naše jednání ovlivňují více v případě, že taková seberegulace u nás probíhá
(Jacobson et.al., 2011).
Deskriptivní a injunktivní normy silně ovlivňují naše rozhodování a jednání lidí
v každodenním životě, a to i v rámci rozhodnutí směrem ku zdraví a naopak. Tým
holandských vědců (Mollen et al., 2013) uskutečnil studii na studentském kampusu, jejímž
cílem bylo ověřit, jakým způsobem ovlivňují tyto sociální normy výběr jídla. Vzhledem
k faktu, že momentálně trpí více než 1,4 miliardy dospělých na světě nadváhou a více než
jedna třetina z nich je obézních (s hodnotou BMI10 více než 30) je zcela zásadní zabývat se
tím, jakým způsobem lidé nad výběrem jídla uvažují. Je zřejmé, že nezdravé sociální
normy jedince nemotivují ke změně a mohou zřejmě způsobit i to, že ti, kteří doposud jedli
zdravě, se pod tlakem nezdravých společenských norem – ve snaze být konformní – oddají
nezdravému. Na druhé straně sociální prostředí může hrát i roli pozitivní, kde zdravé
sociální normy fungují jako podpůrné a motivující. Studie na 687 studentech zkoumala,
jakým způsobem je ovlivněna jejich volba oběda v jídelně studentského kampusu, pokud
jsou vystaveni určitému výroku. Ten představoval buďto zdravou deskriptivní normu,
zdravou injunktivní normu nebo nezdravou deskriptivní normu. Výsledky studie
prokázaly, že studenti ovlivněni zdravou deskriptivní normou si vybrali zdravější pokrmy
v porovnání s těmi vystavenými nezdravé deskriptivní normě.
Pokud chceme zredukovat jakékoliv rizikové faktory, bude nutné iniciovat změny
chování ve společnosti, které musí vycházet a navazovat na konkrétní sociální prostředí. Je

10

BMI – Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti je číslo vyjadřující vztah mezi tělesnou

hmotností a výškou. Normální hodnota BMI se pohybuje mezi hodnotou 18,5-25. Hodnoty pod 18,5 jsou
indikátorem podváhy či podvýživy a hodnoty nad 25 signalizují nadváhu, nad 30 potom obezitu (Trojan,
2003).
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nutné se zamýšlet nad tím, co od útlého věku ovlivňuje naše volby ku zdraví. Pokud se
pohybujeme v prostředí, kde jsou nezdravé volby normou, je pravděpodobné, že těmito
nezdravými normami budeme poznamenáni na celý život a bude velice náročné naše
chování změnit.

2.7 Determinanty zdraví
Jedním z hlavních předpokladů pro formování zdravotních politik a stanovování
priorit v oblasti zdraví je znalost determinantů zdraví. Tento pojem vychází z předpokladu,
že zdraví člověka je jako celek podmíněno (determinováno) kladným nebo záporným
působením souboru vnějších a vnitřních podmínek, které na nás působí buď přímo nebo
zprostředkovaně (Čaladová a Čelada, 2010).
Zhruba od 80. let 20. století se zkoumání determinant zdraví dostává do popředí a
jejich významu je připisována značná důležitost. Toto souviselo zejména s prohlubujícími
se nerovnostmi ve společnosti nebo stále se zvyšující cenou zdravotnických služeb
v kontrastu s nelepšícím se zdravotním stavem obyvatelstva. V návaznosti na to jsou
akcentovány hlavně faktory populační (což naznačuje posun od individuálních determinant
zdraví ke celospolečenským) a faktory sociální, jako jsou například výše zmíněná chudoba,
vzdělanost nebo sociální nerovnosti (Malina, 2013).
Schéma determinant dělíme dle jejich povahy na vnitřní a vnější a dále na
4 jednotlivé typy: genetická výbava, životní prostředí, životní styl a zdravotní péče. Míru
jednotlivých determinant na zdraví člověka vyjadřujeme v procentech (v různé literatuře se
procentuální vyjádření může mírně lišit).
1. Vnější
a. Genetické (10-15%) – můžou mezi ně patřit dědičné predispozice,
intelektové schopnosti, rozdíly mezi zdravím mužů a žen atd.
2. Vnitřní
a. Životní styl (50-60%) - životní úroveň, sociální faktory, nezaměstnanost,
pracovní stres, úroveň vzdělání, způsob stravování, pohybová aktivita,
konzumace drog či alkoholu, kouření, postoj k vlastnímu zdraví a péče o něj
atd.
b. Životní prostředí (20-25%) – kvalita ovzduší, vody a potravin, klimatické
podmínky, hluk, vliv chemických nebo biologických látek, infekční faktory
atd.
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c. Zdravotní péče (10-15%) - dostupnost zdravotní péče , rozvoj medicíny
a lékařské techniky, zdravotní politika, úroveň zdravotnictví, jeho řízení
a financování atd. (Čeladová a Čelada, 2010) ; (Malina 2013).
Determinanty jsou velice úzce provázány s kontextem, ve kterém se nacházíme
a vinit jednotlivce ze špatného zdravotního stavu nebo naopak chválit ty, co jsou zdraví tak
zcela jednoduše nemůžeme. Jednotlivci totiž velice často nemají nad mnoha determinanty
kontrolu a nemohou je snadno ovlivnit (WHO, 2016).
Obr. 3: Znázornění všeobecných sociálně-ekonomických, kulturních
a environmentálních faktorů dle schématu Dahlgrena a Whiteheada z roku 1993

Zdroj: (The King’s Fund, 2016)
Obrázek č.3 znázorňuje faktory ovlivňující naše zdraví v jednotlivých vrstvách dle
vlivů. Uprostřed schématu vidíme jednotlivce s unikátní genetickou výbavou, která
předurčuje například jejich pohlaví či predispozice k některým onemocněním. První vrstva
znázorňuje faktory životního stylu, mezi které patří třeba kouření, pití alkoholu nebo
pohybová aktivita. V druhé a třetí vrstvě je vyobrazena interakce jednotlivců v komunitě
a schopnost udržet si dobré zdraví v podmínkách, ve kterých žijí. To vše nakonec
zastřešují socioekonomické, kulturní a environmentální vlivy. Tento model popisující
determinanty zdraví je založený na vzájemných interakcích – individuální životní styl je
zakotvený v sociálních normách a sítích a životní a pracovní podmínky jsou dále vztaženy
k širšímu socioekonomickému a kulturnímu prostředí (Dahlgren and Whitehead, 2007).
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Determinanty zdraví, které mohou být ovlivněny individuálními, komerčními nebo
politickými rozhodnutími, mohou být dle Dahlgrena a Whiteheada (2007) buďto faktory
zdravotně pozitivní, protektivní nebo rizikové.
1. Pozitivní – Tyto faktory vedou ke zkvalitnění našeho zdraví. Nejzákladnější
zdravotně pozitivní faktory jsou například hospodářské zabezpečení, adekvátní
bydlení nebo zajištění přísunu potravin.
2. Protektivní – Tyto faktory eliminují risk nebo zajišťují resistenci vůči
onemocnění. Klasickým příkladem je vakcinace proti infekčním onemocněním.
Stále více jsou také uznávány faktory psychosociální, jako je sociální podpora
nebo pocit, že náš život má smysl a daný směr. Zdravé stravování (například
v rámci středomořské kuchyně, kde dominuje konzumace ovoce, zeleniny
a olivového oleje) je také považováno za protektivní faktor.
3. Rizikové – Tyto faktory způsobují zdravotní problémy a onemocnění, které
jsou jinak preventabilní. Velmi často se jedná o faktory sociální nebo
ekonomické povahy. Dále se mohou vztahovat k environmentálním zdravotním
rizikům – (znečištěné ovzduší) nebo rizikům spojeným s nezdravým způsobem
života – (kouření, konzumace alkoholu atd).
V praxi může být rozlišování jednotlivých kategorií determinantů zdraví velice
obtížné. Většinou se soustředíme pouze na faktory rizikové, identifikovat faktory pozitivní
a protektivní je však neméně důležité. Dahlgren a Whitehead (2007) ilustrují důležitost
holistického přístupu k determinantám zdraví na následujícím příkladu:
Představme si skupinu 100 lidí, kteří jsou vystaveni nějakému rizikovému faktoru,
z čehož 5 následně onemocní a 95 zůstane zdravých. Medicínské výzkumy pak zpravidla
zajímá pouze to, z jakého důvodu onemocnělo oněch 5 jedinců. Měli bychom však také
identifikovat faktory, které ochránily zbytek skupiny (přestože byl také vystaven
rizikovému faktoru).
Jednou z hlavních klíčových determinant lidského zdraví je způsob života neboli
životní styl. K jeho nejzákladnějším atributům patří výživa, tělesná aktivita, sexuální
zdraví nebo konzumace tabáku a drog. Při tvorbě politik a intervencí by měla hrát hlavní
roli identifikace příslušných rizikových faktorů a toho, do jaké míry tyto faktory přispívají
v rámci společnosti k zátěži způsobené nemocemi.
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2.8 Zdravotní gramotnost
Jednou z dalších zásadních determinant zdraví je zdravotní gramotnost. Je velice
úzce spojena s gramotností literární a dle jedné z mnoha definic označuje znalost lidí,
jejich motivace a kompetence získávat, porozumět, vyhodnotit a aplikovat zdravotně
relevantní informace tak, aby byli schopni informovaně rozhodovat o udržení či zlepšení
kvality svého života (Kučera, 2015).
Jedná se o relativně nový pojem, jemuž bylo na akademické půdě zejména v poslední
dekádě věnováno mnoho pozornosti. Jako první ho údajně použil v roce 1974 Simonds,
který přišel s požadavkem na změnu osnov. Tvrdil, že žáci by měli být stejně gramotní
pokud jde o zdraví, jako jsou gramotní v oblastech vědy a historie. Od té doby však
koncept zdravotní gramotnosti prošel velikou transformací a jeho význam byl posunut od
pouhého doplnění osnov někam mnohem dál (Holčík, 2010).
Pojem byl hojně využíván v mnoha výzkumech. Zajímavý je jeho exponenciální
nárůst v odborných publikacích, a sice ze 129 referencí v letech 1986 až 1990 na 1576
mezi lety 2006 a 2010 (Frisch et.al., 2011). Pojem zdravotní gramotnost také rozvířil
nemalé množství debat. Ukázalo se totiž, že je vykládán různě v závislosti na kontextu, ve
kterém je používán. (Baker, 2006).
Ve Spojených státech amerických byl v minulosti často užíván k vysvětlení
souvislosti mezi literární gramotností pacienta a jeho schopností dodržovat doporučená
terapeutická nařízení. Zdravotní gramotnost v tomto kontextu tedy znamenala schopnost
aplikovat literární gramotnost na porozumění zdravotnickým a zdravotně-edukačním
materiálům, jako jsou například příbalové letáky nebo pokyny pro domácí zdravotnickou
péči. Výzkum vycházející z této definice poté prokázal, že nízká úroveň zdravotní
gramotnosti může být jednou ze zásadních překážek edukace chronicky nemocných
pacientů a může v podobě špatného užívání léků a nedodržování doporučení lékařů
způsobit značné ztráty a finanční zátěž pro zdravotnický systém (Nutbeam, 2000). Holčík
(2010) však v této souvislosti hovoří o časté záměně pojmů zdravotní gramotnost a
medicínská gramotnost. Pojem medicínská gramotnost se týká převážně okolností
souvisejících s poskytováním zdravotnických služeb – jde tedy zejména o výše uvedenou
schopnost číst a porozumět příbalovým letákům, doporučujícím pokynům zdravotníků
nebo pozvánkám na vyšetření, což je velice zúžená forma definice dnešního širokého
pojetí pojmu zdravotní gramotnosti.
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Kickbusch (2001) dále uvádí, že východiskem pro definici zdravotní gramotnosti se
stala tzv. funkční gramotnost (functional literacy), která označuje schopnost lidí aplikovat
literální a numerickou gramotnost v kontextu zdraví. Jedná se tedy o schopnost si nejen
například přečíst formulář nebo tabulku a vyplnit je, ale také jim plně v daném kontextu
porozumět. Holčík (2010) dále doplňuje, že se však nejedná pouze o schopnost pacienta,
ale i schopnost lékaře sdělit, vysvětlit a napsat zdravotní informaci tak, aby tomu pacient
plně a správně rozuměl.
Problematikou zdravotní gramotnosti se také zabývala speciálně ustanovená skupina
Ad Hoc Committee on Health Literacy 11 (1999), která ve svém reportu ustanovila, že
pacienti, kteří vyžadují tu největší péči, jsou často ti, kteří nejsou schopni rozumět
informacím, které by jim umožnily fungovat jako řádní pacienti. V kontrastu proti tomu
Ministerstvo zdravotnictví a pečovatelských služeb Spojených států v cílech svého
programu US Healthy People 2010 (USDHHS, 2000, s.12) spojuje zdravotní gramotnost
spíše s podporou zdraví a prevencí a posouvá tak definici ještě o něco dále: „Schopnost
získávat, interpretovat a porozumět základním zdravotnickým informacím a službám a
kompetence tyto informace a služby využívat ke zlepšení vlastního zdraví.”12
Zdravotní gramotností se původně zabývaly hlavně Spojené státy a Kanada, odkud
pochází i většina výzkumů (v Evropské unii byla vyprodukována pouze jedna třetina všech
výzkumů na toto téma). Téma se však brzy dostalo do mezinárodních kruhů a v současné
době je běžnou součástí Evropských zdravotních politik. V rámci Strategie Evropské
komise v oblasti zdraví, která byla přijata v říjnu 2007, je zvyšování zdravotní gramotnosti
dokonce jednou z prioritních oblastí (Sørensen et.al., 2012).
Koncept zdravotní gramotnosti je v rámci Strategie i v literatuře často také spojován
s pojmem personal empowerment, který nemá v češtině příliš vhodný ekvivalent (jedná se
o zmocnění nebo zplnomocnění), jehož posilování má u jednotlivců vést k větší autonomii
a následně k rozhodnutím, která povedou ke zlepšení jejich zdraví (Frisch et.al., 2011).
Nutbeam (2000) toto rozvedl ve svém trojúrovňovém konceptu zdravotní gramotnosti:
1. Functional health literacy (funkční zdravotní gramotnost) – spadá do ní
schopnost číst, psát a rozumět základním zdravotnickým informacím.

11

Ad Hoc Committee on Heath Literacy for the American Council on Scientific Affairs, AMAHealth
literacy: Report of the Council on Scientific Affairs, Journal of the American Medical Association, 1999, vol.
281 (pg. 552-557) https://doi.org/10.1001/jama.281.6.552
12
Z anglického originálu: "The capacity to obtain, interpret and understand basic health information
and services and the competence to use such information and services to enhance health.”
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2. Interactive health literacy (interaktivní zdravotní gramotnost) – vyspělejší
kognitivní

dovednosti

a literární

gramotnost

umožňující

interakci

s poskytovateli zdravotní péče, schopnost interpretovat a aplikovat informace
i vzhledem k měnícím se okolnostem.
3. Critical health literacy (kritická zdravotní gramotnost) – vyspělejší kognitivní
dovednosti a schopnost kriticky analyzovat informace tak, aby bylo možné
získat větší kontrolu nad vlastním životem.
Zplnomocnění pacienta v tomto případě znamená posílení vědomí odpovědnosti za
své vlastní zdraví, rozhodování při plánování péče o své zdraví, způsobilost volby vhodné
terapie a rozvoj schopností pečování o své zdraví.
Alternativou k tomuto konceptu zdravotní gramotnosti je tzv. explorativní přístup,
jehož pomocí autoři definovali zdravotní gramotnost z pohledu pacienta (Jordan et.al.,
2010). Pomocí kvalitativních rozhovorů s pacienty autoři zjišťovali, jaké podle nich mají
mít dovednosti a znalosti na to, aby se mohli aktivně podílet na péči o svoje zdraví. Vedle
funkční gramotnosti bylo skrze tuto analýzu definováno dalších šest klíčových dovedností:
1. Knowing when to seek health information (schopnost rozeznat, kdy vyhledat
zdravotnické informace a zdravotnickou pomoc).
2. Knowing where to seek health information (schopnost orientovat se ve
zdravotnickém systému).
3. Verbal communication skills (schopnost adekvátně popsat svoje obtíže
a porozumět informacím a instrukcím od zdravotnického personálu).
4. Retain and process information skills (schopnost plně porozumět a vstřebat
obsah informací od zdravotnického personálu).
5. Assertivness (být plně odhodlán k tomu, abych porozuměl zdravotnickému
personálu).
6. Application skills (schopnost držet se instrukcí a uplatnit doporučení v rámci
svého životního stylu tak, aby to mělo kýžený efekt na moje zdraví).
Jednu z nejkomplexnějších definic zmiňuje Holčík (2010, s.151), který uvádí že
„Zdravotní gramotnost je schopnost přijímat správná rozhodnutí mající vztah ke zdraví
v kontextu každodenního života – doma, ve společnosti, na pracovišti, ve zdravotnických
zařízeních, v obchodě i v politice. Je to důležitá metoda zvyšující vliv lidí na své vlastní
zdraví a posilující jejich schopnost získávat a využívat informace i přijímat a nést svůj
osobní díl odpovědnosti.“
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Dosažení vysoké zdravotní gramotnosti napříč všemi skupinami obyvatelstva by
mělo být prioritou každé vyspělé společnosti. Takový stav by mimo jiné zaručoval, že
nikdo nebude znevýhodněn ve snaze dosáhnout co nejvyššího zdravotního potenciálu.
Některé skupiny obyvatelstva, jako jsou lékaři, farmaceuti nebo další zdravotnické profese,
jsou ve srovnání s ostatními skupinami zpravidla informovanější a měly by se proto na
vzdělávání těch méně informovaných aktivně podílet. Holčík (2010) uvádí, že zdravotní
gramotnost by se měla rozvíjet zejména u dětí. První zdravotní pokyny a informace se děti
často dovídají v rodině a získávají zde první zdravotní návyky. Dle výzkumů bylo dokonce
doloženo, že z rodičovských vzorů je nejdůležitější matka a zejména její vzdělání
(výzkumy z rozvojových zemí poukazují na to, že pouhé tři roky základního vzdělání žen
snižují úmrtnost dětí do jednoho roku života o 15%, kdežto obdobné vzdělání u mužů ji
snižuje pouze o 6%). Děti ve vyspělých zemích s poměrně vysokou zdravotní gramotností
si však často také neosvojí základní hygienické návyky a neváží si tak samy sebe ani svého
zdraví. Problémem jsou v tomto případě často nesystematicky podávané dílčí zdravotně
orientované informace, které ke zformování osobnosti potenciálně zdravého občana
nestačí.
Já dále vnímám jako problém nedostatečnou provázanost intervencí směřujících na
edukaci mladých s jejich stávajícím hodnotovým základem, kterému se učí již od útlého
dětství. Dítě, které je od útlého věku zvyklé doma požívat cukrovinky, uzeniny a slazené
nápoje, si jen stěží vezme ve škole nabízené jablko. Kulturní podmíněnost a tradiční
hodnoty navázané na sociální normy by se proto měly stát základem tvorby zdravotních
politik. Tato problematika se však netýká pouze našich nejmladších, ale také politiků a
veřejných činitelů, kteří by měli jít v tomto ohledu příkladem a chápat, že zdraví není
pouze zájmem individuálním, ale i veřejným, který je nezbytné respektovat, chránit a
rozvíjet. Veřejní činitelé by měli dokázat svůj zájem o zdraví svých občanů a doložit ho
nejen populistickými sliby, ale také svými činy.
Z výše uvedeného je patrné, že koncept zdravotní gramotnosti zahrnuje mnohem víc
než pouhou funkční gramotnost. Vždy je totiž nutné přihlédnout k souvislostem, ve
kterých je pojem používán. Zdravotní gramotnost není pouze osobní charakteristikou, ale
také významnou determinantou zdraví celé populace. Je důležitým nástrojem k dosažení co
nejvyššího zdravotního potenciálu, který je podmíněn jak možnostmi a aktivitou jedince,
tak podmínkami, které spoluvytváří společnost.
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2.9 Prevence a podpora zdraví
Prevence zahrnuje veškeré aktivity a právní normy, které mají za úkol zabránit
vzniku nemocí a úrazů. Dělíme jí na primární, sekundární, terciární a kvartérní (Zdraví
2020, 2014):
1. Primární prevence – předcházení vzniku nemocí, snižování zdravotních rizik
a ovlivňování determinant, které mají vliv na zdraví člověka.
2. Sekundární prevence – odhalování nemocí v jejich časných stádiích, patří
sem například screeningové programy a snaha zvýšit pšance na úspěšnost
následné léčby.
3. Terciární prevence – snaha o znovunastolení zdraví poté co nemoc již
vypukla, patří sem mimo jiné i zmírnění projevů nemoci a jejích symptomů.
4. Kvartérní prevence – pojem, o kterém se začalo hovořit teprve poměrně
nedávno, jedná se o aktivity zaměřené na zmírnění dopadů nepotřebných nebo
nadměrných léčebných intervencí.
Podpora zdraví (z anglického health promotion) je proces, který usnadňuje jedincům
zvýšit kontrolu nad determinantami svého zdraví a zlepšit tak svůj zdravotní stav. Vývoj
podpory zdraví započal v 80. letech minulého století jako reakce na nízkou účinnost
tradičních postupů zdravotní edukace. V důsledku nárůstu chronických neinfekčních
onemocnění, jejichž vznik je ovlivněn životním stylem, bylo nutné začít formovat procesy,
které umožní rozvoj behaviorálních věd a umožní jejich uplatnění v tradiční medicíně.
Aktivity podpory zdraví se zaměřují na populaci jako na celek, spíše než na jedince se
specifickými zdravotními riziky (Kernová, 2009). V podpoře zdraví jsou zahrnuty procesy
vedoucí k zajištění příznivých sociálních, ekonomických a environmentálních podmínek
pro rozvoj lidského zdraví, zdravotního stavu a životního stylu (Zdraví 2020, 2014).
S podporou zdraví je úzce spojená i zdravotní výchova, která podporuje schopnost
člověka uvažovat kriticky o sobě, o prostředí, ve kterém žije a o svém chování ve vztahu
ke zdraví. Tímto se zvyšují šance, že bude jedinec provádět zdravé volby a přijme za své
zdraví plnou zodpovědnost. Správné a efektivní fungování prevence by měla zajistit
společnost, která se orientuje na vzdělávání o zdraví a poskytování informací, které rozvíjí
znalosti a dovednosti a cílí na změnu postojů ke zdravotním rizikům. Kvalitně prováděná
prevence a podpora zdraví je podle Janečkové a Hnilicové (2009) ve výsledku mnohem
levnější než léčba nemocí.
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2.10 Cena zdraví
Výsledky studií jednoznačně ukazují, že efektivní preventivní opatření mohou
v některých případech ušetřit zdravotnickým systémům nemalé peníze. Civilizační
choroby, které vznikají zejména v důsledku behaviorálních rizikových faktorů, jako je
kouření, špatné stravování nebo nedostatek fyzické aktivity, postihují stále větší množství
obyvatel a jejich léčba je v důsledku těchto chorob velmi nákladná. Na zdravotnické
systémy je vyvíjen enormní tlak v podobě stále se zvyšujících výdajů na nákladnou péči.
Opatření v boji proti kouření, preventivní screeningy nebo očkování proti chřipce snižují
úmrtnost na tyto choroby, a to s velmi nízkými náklady (Cohen et.al., 2008).
Podle údajů OECD z roku 2005 byly průměrné výdaje z veřejných zdrojů na
zdravotnictví na prevenci okolo 3%, zatímco výdaje na kurativní péči činily celých 57%.
Výdaje na preventivní opatření zahrnují často širokou skálu programů a kampaní od
plošných vakcinací po kampaně veřejného zdraví na boj proti kouření a pití alkoholu. Mezi
zeměmi panují ve výši vynaložených nákladů na prevenci značné rozdíly, zejména
z důvodu rozdílné organizace zdravotnických systémů. V některých zemích jsou náklady
na iniciativy veřejného zdravotnictví přímo součástí výdajů na léčebnou péči, ale jinde jsou
částky alokované zvlášť. Srivastava (2008) uvádí, že v rovině odborného diskurzu se stále
hojně diskutuje nad tím, zda bude malé investování do preventivních programů dnes
znamenat vyšší náklady na kurativní péči v budoucnu. Argumenty z pohledu veřejného
zdraví jsou však přesvědčivé. Příkladem jsou masové programy očkování kojenců proti
spalničkám, neštovicím nebo příušnicím, a dále odvykací programy pro těhotné kuřačky,
kterým se v jejich důsledku narodily zdravější děti. V neposlední řadě se vyplácí i
screeningové programy v oblasti karcinomu prsu nebo děložního čípku. Otázku však stále
zůstává přesné množství ušetřených výdajů v dlouhodobém horizontu.
Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP, 2013) odborníci vyčíslili ztráty
z nezdravého životního stylu Čechů a Češek na 520 miliard korun ročně s tím, že až v 80%
by se dalo těmto ztrátám předcházet. Dále také spočítali, že efektivní prevence může
v krátké době omezit počty onemocnění až o 5%, což by uspořilo téměř 25 miliard korun
ročně.
Do budoucna nelze příliš očekávat, že by výskyt populačních onemocnění klesal
nebo dokonce stagnoval. Zdravotnikcé systémy se s tímto stavem budou muset vypořádat a
nastavit efektivní alokaci svých zdrojů tak, aby byla péče finančně únosná a stále efektivní.
Klíčem je se zaměřit na faktory, které k těmto populačním onemocněním vedou a snaha je
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co nejvíce omezit, v opačném případě bude cena za naše zdraví vyšší než si budeme moci
dovolit.
Otázkou dále zůstává, zda bychom se neměli v důsledku vlastních nezdravých voleb
více finančně na péči podílet a zhmotnili tak úlohu odpovědnosti jedince za vlastní zdraví.
Durdisová a Laghamerová (2001) uvádějí, že míra finanční spoluúčasti jednotlivce na
zdravotní péči do značné míry určuje, jak bude tento jedinec přijímanou službu vnímat.
Finační spolúčast funguje na straně pacienta jako důležitá připomínka hodnot, které od
systému dostává. Pokud totiž dostáváme od systému něco zcela zadarmo, vnímáme to
úplně jinak nežli v případě, že za to musíme platit. Spoluúčast může mít dokonce i
pozitivní vliv na chování pacienta a jeho budoucí zdravé volby.

2.11 Zdravotní politika
Politika v oblasti zdraví se podle WHO (2018) odvolává na rozhodnutí, plány a
kroky, které jsou podnikány za účelem dosažení konkrétních cílů v oblasti zdravotní péče
celé společnosti. Jasně definovaná zdravotní politika může dosáhnout hned několika cílů.
Definuje vize budoucnosti a vytyčí si cíle a referenční body z krátkodobého a
střednědobého hlediska. Popíše priority a očekávané role různých skupin a v neposlední
řadě stanoví konsenzus a informuje obyvatele. Zdravotní politika není však pouhou
politikou zdravotní péče. Lékařská péče je totiž pouze jednou proměnnou v rovnici zdraví
národa. Durdisová a Laghamerová (2001) uvádějí, že se jedná o opatření veřejného
charakteru na ochranu a podporu zdraví.
Zdravotní politika je součástí programů vlád a dále se promítá i do programů
politických stran. I z těchto důvodů se do rozhodování v oblasti zdravotní péče promítá
vládní politická orientace. Vládní programy by měly obsahovat strategické cíle zdravotní
politiky, jejichž platnost přesahuje funkční období vlády, která je schválila. K hlavním
nástrojům zdravotní politiky podle Janečkové a Hnilicové (2009) patří:
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1. Legislativa a právní dokumenty.
2. Financování zdravotní péče.
3. Tvorba sítě zdravotnických zařízení.
4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků.
5. Sběr informací a zacházení s nimi.
6. Podpora vědy a výzkumu.
7. Léková politika.
Důležitým předpokladem fungování zdravotní politiky je mimo uznání zdraví jako
celospolečenské veřejné hodnoty i vytvoření materiální základy. Tou je myšlena síť
zdravotnických zařízení a vybudování institucionální struktury. Pokud je tento předpoklad
splněn, jedná se o aktivitu státu a dalších subjektů hospodářské a sociální politiky ve
státem vymezeném prostoru s cílem podpory a obnovy zdraví obyvatelstva. Stát také
vymezuje pojetí, obsah a cíle zdravotní politiky a měl by ji legislativně zabezpečovat. Na
zdravotní politice se nicméně podílí i nestátní a soukromé subjekty. Míra skutečného
efektu státní zdravotní politiky závisí na míře sladění zájmů všech těchto zúčastněných
subjektů a také jejich koordinace. Toto jsou podle Durdisové a Laghamerové (2001) hlavní
předpoklady pro dosažení cílů zdravotní politiky:
1. Politická vůle vycházející z určitých hodnot a priorit.
2. Reálně stanovené cíle, které zohledňují možnosti a ekonomický rozvoj země.
3. Státní hospodářská a sociální politika s jasně stanovenými cíli naplnění.
4. Odpovídající mechanismy realizace těchto politik.
5. Existující sociálně-ekonomické prostředí, které akceptuje takovou zdravotné
politiku, která je v dimenzích státem stanovené strategie.
Národní zdravotní politika by měla zahrnovat stanovování priorit a definování cílů
v oblasti zdraví obyvatelstva. Jejich naplňování by mělo být důsledně monitorováno
a všechny zapojené subjekty by měly být ve vzájemnému konsenzu a usilovně směřovat
k jednomu společnému cíli – totiž naplnění plného potenciálu zdraví celé společnosti.
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3 EMPIRICKÁ ČÁST
3.1 Metodologie
„Začnete zkoumat nějaký fenomén a otáčíte ho dokola, jako by to byl glóbus:
podíváte se na něj ze shora, zespodu a z mnoha dalších stran. Jinými slovy, porovnáváte
všechny jeho dimenze. Přemýšlejte o možných variacích těchto dimenzí, například
o velikosti, intenzitě nebo flexibilitě. Co může být jeho opakem? V čem se znatelně liší? V
čem se liší jen nepatrně? Jaké další dimenze by pro něj mohly být relevantní než ta, o které
jste si mysleli, že jste ji přehlédli.“13
Strauus, 1987 (Bureau and Salomonsen, 2012, s.17)
Pro svou práci jsem si vybrala metodu komparativní analýzy na základě kvalitativní
analýzy kvalitativních a kvantitativních sekundárních dat. Komparativní přístupy jsou
podle Mouralové a Geissler (2011) typické tím, že vyzívají ke zkoumání širšího kontextu
jevů, přispívají k lepšímu poznání cizích společností a kultur, a tím i k lepšímu porozumění
těch vlastních. Dále mohou také posílit a obohatit kulturní citlivost výzkumníka, což byl
jeden z mých sekundárních a osobních cílů.
Komparaci veřejných politik není věnováno v klasických metodologických
učebnicích příliš pozornosti a nelze nalézt přesné a konkrétní návody, jak komparaci
provádět. Některá specifika, kterým je nutné podle Mouralové a Geissler (2011) věnovat
zvláštní pozornost, uvádím ve vztahu ke své práci i zde:
1. V porovnání se sociologií nebo politologií má veřejná politika často
i normativní charakter. Komparací ve veřejné politice nesledujeme pouze
deskriptivní a explanační cíle a nechceme pouze popisovat a vysvětlovat
rozdíly. V praxi u jiných zemí nebo regionů často hledáme inspiraci a řešení
vlastních problémů, nebo naopak zkušenosti z jiných zemí slouží jako
upozornění na možné obtíže.
2. Srovnávání ve veřejné politice se zaměřuje na specifické typy otázek jako
například: Volí se různé nástroje pro řešení stejných problémů? Mají stejné
13
Z anglického originálu: „You take the phenomenon under study and turn it around as if it’s a
sphere: Look at if from above, below, from many sides. In other words, you think comparatively along any of
its dimensions. Think in terms of variation along the given dimensions, say size, intensity, or flexibility.
What is, perhaps, its opposite? Or extremely different? Or somewhat different? Or just a little different? Or
what other dimensions might possibly be relevant other than the one you have already thought of, that you
may have overlooked.“
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nástroje různé výstupy a dopady? Mohou ke stejným efektům vést různé
politiky?
Komparativní analýza se skládá z několika kroků, které jsou charakteristické
specifickou volbou cílů, otázek, metod nebo proměnných. Ve své práci tyto kroky
vyjadřuji následujícími otázkami:
1. V čem se liší přístupy k veřejnému zdraví v České republice a Norsku?
2. Jak lze tyto rozdíly vysvětlit?
3. K jakým dopadům tyto rozdíly vedou?
V rámci analýzy první otázky budu popisovat systémové a legislativní nastavení
systémů nebo nástroje a povinností aktérů ve dvou územních celcích a časových obdobích.
Cílem hledání možných podobností a rozdílů je v tomto případě deskripce, tedy klasifikace
a popis jevů.
Pro vysvětlení odlišností budu hledat vnější faktory, které ovlivňují politická
rozhodnutí, výslednou podobu politiky a její implementaci. Tady se zaměřím mimo jiné na
institucionální historii a celospolečenské nastavení. Pro vysvětlení těchto závislostí
používáme termín explanace.
Zatímco různé přístupy mohou vést v odlišném prostředí ke stejným výsledkům,
totožné přístupy mohou mít v různých společnostech odlišné dopady. V komparativní
analýze je žádoucí zodpovědět i otázku, jaký dopad mají různé přístupy v rozdílných
společnostech. V takovém případě mluvíme o evaluaci.
Deskripce, explanace a evaluace jsou nejrozšířenějšími cíli komparativního
společenskovědního výzkumu. Často jsou také sledovány všechny tři cíle. Komparativní
analýza je dále využívána k navržení řešení problémů, hledání zdrojů inspirace nebo
vyvarování se kroků, které skončily neúspěchem. Samotná komparace je tedy spíše
nástrojem k dosažení sekundárních cílů, nežli cílem sama o sobě (Mouralová a Geissler,
2011).
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Tab. 1: Výzkumné otázky, předmět zkoumání a cíle komparace

Výzkumná
otázka

Předmět
zkoumání

Příklad

Cíl

1.

2.

3.

4.

V čem se liší
přístupy
k veřejnému zdraví
v ČR a Norsku?

Proč se liší?

Jaký dopad mají
zdravotní politiky
a kampaně?

Co se můžeme
od Norska
naučit?

Vstupy, výstupy,
procesy politik

Vnější faktory,
podmínky

Výsledky a dopady
politik

Zdravotnický
systém, způsob
financování,
integrace veřejného
zdraví v rámci
zdravotního
systému, zdravotní
politiky

Historický vývoj,
zdravotní systém,
socio-ekonomický
vývoj aj.

Lepší zdravotní
stav obyvatelstva,
vyšší zdravotní
gramotnost,
individuální
zodpovědnost za
vlastní zdraví,
proaktivní přístup
a zdravé volby

Deskripce

Explanace

Evaluace

Kombinace
výstupů,
procesů,
podmínek,
dopadů politik

Návrh řešení

Zdroj: inspirováno (Mouralová a Geissler, 2011)
Podle Bureau a Slomonsen (2012) můžeme volit u komparativních studií dva
výzkumné designy, a to induktivní, který často pracuje s kvalitativní analýzou dat
a deduktivní, který spíše využívá kvantitativní analýzy dat. Oba přístupy jsou stejně
validní, pokud provádíme výzkum deskripčního, explanačního a evaluačního charakteru.
Jejich konstrukce však vyžaduje rozdílné procesy. Procesy dedukce a indukce bychom
zjednodušeně v podobě schématu mohli popsat podle Olecké a Ivanové (2010) takto:
1. Dedukce = teorie → hypotézy → sběr dat → potvrzení či zamítnutí hypotéz.

2. Indukce = sběr dat → nalezené vzorce → předběţné závěry → teorie.
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Obr. 4: Indukční přístup ke generování vědeckých poznatků v při tvorbě
komparativních studií

Zdroj: (Bureau and Salomonsen, 2012)
Na schématu výše (Bureau and Salomonsen, 2012) vidíme proces vytváření
vědeckých poznatků v komparativní analýze na základě induktivního přístupu. Ten může
být popsán jako proces postupného zužování komplexností, které jsou reflektovány v
komparovaných datech. Tento přístup je využíván zejména pro porozumění komplexním
vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Deduktivní přístup naopak zpravidla
začíná stanovením hypotézy, která předpokládá kauzální vztah mezi dvěma proměnnými
na základě předem dané teorie (Bureau and Salomonsen, 2012).
V literatuře, která pojednává o komparativních výzkumech jsem se nicméně setkala i
s tzv. hybridní metodou, která kombinuje oba přístupy. Jedná se tedy o přístup indukčnědeduktivní. Schadewitz a Jachna (2007) uvádějí, že oba přístupy mohou být v mnoha
ohledech komplementární a jdou tak ruku v ruce. Ve norské studii o telemedicíně (Alami
et.al., 2017) byla tato metoda použita způsobem, kdy se výzkumníci nejprve zabývali
obecnými dimenzemi problematiky, které jsou pravidelně pojednávány v literatuře
(organizačního a systémového charakteru), a zároveň ponechali prostor ke zkoumání a
hlubšímu porozumění dalších jednotlivých elementů, které vyplynuly v průběhu výzkumu
ze zkoumaných dat.
Podobný indukčně-deduktivní přístup jsem adaptovala i ve svém výzkumném
přístupu, kdy jsem nejprve na základě literatury definovala jednotlivé kategorie ke
komparaci v návaznosti na jejich vztah k základním funkcím veřejného zdraví (Ebrary.net,
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2018). Následně jsem na základě teoretických poznatků stanovila hypotézu, kterou měl
potvrdit prvotní sběr dat. Hypotéza podložená teoretickým základem předpokládala
potvrzení pozitivní korelace mezi funkční zdravotní politikou a zdravotním stavem
obyvatelstva (Durdisová a Laghamerová, 2001). Ta se v případě Norska prolázala velice
zřetelně na příkladu systematického boje země s rizikovým faktorem kouření. V této fázi
jsem se rozhodla podrobněji zaměřit u obou zemí na zmapování boje s tímto rizikovým
faktorem s cílem lépe porozumět komparovaným celkům vzhledem k danému kontextu
výzkumu. Tímto způsobem vznikla následující struktura empirické části práce:
Komparované kategorie:
1. Zachycení historického kontextu: Vývoj zdravotního systému v České
republice a Norsku
2. Aktuální stav zdravotních systémů, financování
3. Zdravotní stav obyvatelstva a hlavní rizikové faktory
4. Veřejné zdravotnictví, zdravotní politika a podpora zdraví
5. Screeningové programy
6. Boj s rizikovým faktorem kouření
Komparativní analýza:
7. Komparativní analýza komparovaných kategorií
8. Doporučení a diskuze
V komparačních studiích, které jsou zaměřeny na jednotlivé případy (tedy v
takových, kde porovnáváme pouze malý počet celků; v mém případě 2 země), je podle
dostupné literatury běžné využívat smíšených metod analýzy dat, která pocházejí ze
širokého spektra různých zdrojů. Kvalitativní i kvantitativní data mohou být používány
současně, kdy například analýza kvantitativních dat podloží v rámci srovnání data
kvalitativní povahy a naopak (Cacace et al., 2013).
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Obr. 5: Vztahy mezi metodami komparativní analýzy

Zdroj: (Cacace et al., 2013)
Ve své práci využívám analýzy kvalitativních a kvantitativních dat z různorodých
zdrojů. Hojně využívám statistických a dalšch dat sbíraných pro účely mezinárodního
srovnání (OECD, WHO) a reporty. V případě České republiky využívám výhody znalosti
jazyka a zařazuji mimo jiné i názory řady opinion leaderů v oboru (ministr zdravotnictví,
plátci péče, pracovníci v oblasti podpory zdraví), zákony vztahující se k problematice nebo
hodnotící zprávy o úspěšnosti jednotlivých preventivních programů. Široké spektrum
použitých dat slouží také k triangulaci a zajištění větší validity celého výzkumu.
Limity metody
V rámci komparativní metody můžeme narazit na řadu problémů, které mohou vést
ke komplikacím a demagogickým nepodloženým závěrům. Mouralová a Geissler (2011)
uvádějí jako příklad řadu problémů, se kterými se v rámci této metody můžeme setkat.
Uvádím zde pouze ty, které hodnotím jako relevantní a se kterými se pokusím dále kriticky
pracovat a zabránit tak zkresleným výsledkům komparace.
1. Výběr porovnávaných případů
Při výběru porovnávaných celků se nelze řídit pouze tím, jaké regiony se nám zrovna
líbí nebo co bychom si chtěli zkusit porovnat. Výběr případů musí korespondovat zejména
se zvolenými cíli výzkumu. Podle metody souladu (method of agreement) si lze například
vybrat dvě země, které jsou si v určitých aspektech blízké a podobné (Mouralová
a Geissler, 2011). Norsko a Česká republika jsou typickými představiteli různých režimů
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sociálního státu a v mnoha aspektech se dají porovnávat. V rámci přístupů k řešení daných
problémů se však diametrálně odlišují a srovnání tak představuje značné obtíže. Cílem je
však najít možné funkční mechanismy, kterými bychom se mohli jako země inspirovat
nebo nebo naopak identifikovat možné problémy.
2. Srovnatelnost konstruktů
Srovnatelnost konstruktů neboli construct equivalence je relevantní zejména pro
práce porovnávající různé geografické, historické nebo věcné jednotky – pro práce, které
pátrají po jejich rozdílnostech a podobnostech. Jejich srovnatelnost znamená, že analytické
koncepty, jako je třeba „nemoc“, budou použity stejně. Problém může nastat například
v tom, že v různých zemích jsou značné rozdíly mezi institucemi a nástroji a jen zřídkakdy
dochází ke shodě ve smyslu funkce a působnosti. V rámci své komparativní studie jsem se
snažila vybrat takové celky, které jsou si co nejvíce podobné a jejich porovnání je možné a
relevantní. Jako příklad uvedu preventivní screeningy, které probíhají plošně v obou
zemích a na stejná onemocnění. Procentuální účast a neúčast populace v rámci těchto
preventivních opatření je tedy z mého pohledu porovnatelná. Pokud však máme mluvit
o příčinách účasti nebo neúčasti, je značně obtížné vyvodit jednoznačné závěry. Do
problému vstupuje až příliš proměnných a o příčinách a možných řešeních tak lze
přinejlepším diskutovat. V podobných případech se uchýlím pouze k navržení řešení
domácího problému na základě inspirace ze zahraničí, což je podle Mouralové a Geissler
(2011) jednou z dalších možností cílů komparativního výzkumu. V tomto případě
neznamená hledání dobrých případů praxe v jiné zemi úplné přebrání politiky, ale
například přizpůsobení obecně použitelného modelu v novém kontextu.
3. Srovnatelnost dat
Získání srovnatelných dat v rámci různých regionů a historických období, pomocí
kterých by se nám podařilo dosáhnout stanovených cílů, může být v praxi velmi obtížné.
Vzhledem k časové i organizační náročnosti využívá zejména geografické srovnání
sekundárních dat. Problémem však je, že tato data byla shromážděna s určitým cílem, který
se často liší od cíle výzkumníka. V tomto případě je vhodné se pokusit pracovat s daty,
která jsou sbíraná v různých státech a na základě stejné metodiky (příkladem je třeba
OECD, Eurostat atd.). Výhodou těchto dat je relativně dobré srovnání. Za nevýhodu je
považována nemožnost výzkumníka do struktury takovýchto sekundárních dat zasahovat.
V rámci své komparace jsem se snažila sbírat data pokud možno ze stejných zdrojů (pro
oba státy) a zajistit tak jejich srovnatelnost. V některých případech však stejná data nebyla
k dispozici a musela jsem vyhledat obdobná data jinde. Jejich porovnatelnost tedy nebude
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absolutní, ale naznačí alespoň trendy nebo tendence, na které chci v rámci komparace
upozornit.
4. Jazykové bariéry
V rámci mezinárodního srovnávání se můžeme často setkat s jazykovými bariérami.
Je zde zejména riziko posunu významů. V rámci své práce jsem se setkala zejména s tím,
že informace nebo data, která jsem hledala, byla dostupná pouze v norštině. S takovými
daty jsem poté raději nepracovala, jelikož omezení se na jazykové překladače by mohlo
být značně problematické a výsledek takového překladu nepřesný. Výhodou je, že většina
dat v rámci mezinárodního srovnání je dostupná v anglickém jazyce a dá se tak s nimi bez
problémů pracovat.
5. Nevyrovnaná hloubka obeznámenosti s různými případy
Tento problém vyvstává zejména v případě komparace vlastní země s jinými státy,
což je i případ mé komparace. V praxi se podobné výzkumy často provádějí
v mezinárodních týmech, které sbírají data a zpracovávají případovou studii vždy v rámci
své země. Tuto možnost jsem během své diplomové práce samozřejmě neměla.
Východiskem mi byla zejména práce se sekundární literaturou a širší rozsah rešerše
věnovaný přístupům v České republice, která je v této komparaci referenční zemí, ke které
se budou vztahovat zjištění a doporučení.
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4

ČESKÁ REPUBLIKA

4.1 Vývoj zdravotnictví
České země byly na konci 19. století stále součástí Rakousko-Uherska a byly tak
silně ovlivněny tzv. bismarckovským modelem zdravotnictví (model povinného
zdravotního pojištění). Systém pojištění však nebyl považován za dostatečný. Týkal se
totiž pouze živnostníků a zaměstnanců v továrnách, zatímco např. pracovníci v zemědělství
a další byli vyňati. Po vyhlášení nezávislosti Československa v roce 1918 byl převzatý
bismarckovský systém rozšířen a upraven. Nově zahrnoval i rodiny živnostníků a dříve
vyňaté pracovníky v zemědělství. Do roku 1938 byla do povinného zdravotního pojištění
zahrnuta více než polovina populace tehdejšího Československa (Alexa et al., 2015).
Po druhé světové válce jsme se dostali do sféry sovětského vlivu. Zveřejněn byl tzv.
Návrh na novou úpravu veřejného zdravotnictví a školení zdravotnického personálu,
obecně známý jako Nedvědův plán. Ten měl nastínit vytvoření národního sociálnězdravotnického systému, deklarovat právo každého občana na co nejúčinnější preventivní a
lékařskou péči a ustanovit jednotné národní pojištění (Janečková a Hnilicová, 2009).
V roce 1948 bylo sociální a zdravotní pojištění sjednoceno do jednotného povinného
systému pojištění a byla založena Ústřední národní pojišťovna. Pojištění, které
představovalo 6,8% ze mzdy, bylo placeno v celé výši zaměstnavatelem (Alexa et al.,
2015).
Pouhých pět let poté však byl systém národního pojištění zrušen. Zodpovědnost za
řízení, dohled nad zdravotní péčí a její poskytování připadlo na stát a národní výbory.
Veškerá zdravotnická zařízení byla zestátněna a zdravotnický systém dosáhl plné
centralizace. Právě tyto přístupy, které prezentovaly přenos sovětské zkušenosti do naší
země, nesou prvky tzv. Semaškova centralistického modelu státní zdravotní služby (Alexa
et al., 2015).
Direktivně řízený systém dosáhl v prvních desetiletích svých úspěchů. Střední délka
života se prodlužovala a byli jsme dokonce první zemí, kde došlo k vymýcení dětské
obrny. Výrazně se například snížila kojenecká úmrtnost – z původních 90% na 23% v roce
1961. Na konci 60. let už však docházelo ke značné stagnaci zdravotního stavu populace a
během dalších dvaceti let jsme se dostali až mezi nejhorší země Evropy. Hlavní příčinou
byl zejména nástup civilizačních chorob (kardiovaskulární a onkologická onemocnění), na
které systém nebyl připraven adekvátně reagovat (Janečková a Hnilicová, 2009).
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Obr. 6: Střední délka života v letech 1950-2016

Zdroj (ČSÚ, 2018)
Z grafu výše je patrné, že v roce 1969 byla střední délka života u mužů pouhých 66
let a poté stagnovala. Původní hodnoty z roku 1960 dosáhla u mužů znovu až v roce 1990
(ČSÚ, 2018).
Zatímco v ostatních zemích Evropy v 70. a 80. letech docházelo ke snižování
úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a prodlužování střední délky života, zdraví
českého obyvatelstva stagnovalo (Janečková a Hnilicová, 2009). Cockerham (1999) uvádí,
že značný vliv na tento nepříznivý vývoj mohla mít také frustrace a psychosociální stres,
který zažívají lidé v totalitních režimech.
Tento stav vedl v 80. letech ke kritice tehdejšího režimu řadou českých odborníků
v oblasti sociálního lékařství a organizace zdravotnictví. V systému chyběly finance,
moderní léky a technologické vybavení. Zdravotní pracovníci byli nespokojeni,
podfinancováni a bez možností praktikovat moderní léčebné postupy. Ve zdravotnictví
silně převládal paternalistický přístup k pacientům a nebyl kladen téměř žádný důraz na
zdravý životní styl nebo podporu zdraví (Janečková a Hnilicová, 2009).
Ke změnám došlo až po sametové revoluci v roce 1989. Procesy demokratizace a
celkové reformy měly na zdravotní péči v Československu a později v České republice
dalekosáhlé dopady. Po roce 1990 byla založena Česká lékařská komora, Česká
stomatologická komora, Česká lékárnická komora a další odborné lékařské asociace. Nově
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byl také zaveden systém domácí péče a síť téměř všech zdravotnických institucí byla
privatizována (Alexa et al., 2015).
V následujících letech bylo schváleno množství klíčových zákonů (Zákon
o veřejném zdravotním pojištění, Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České
republiky a Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách), které posunuly zdravotnický systém k modelu všeobecného
zdravotního pojištění (SHI – social health insurance model). V roce 1992 byla založena
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která se stala největší zdravotní
pojišťovnou v zemi a je zřizována státem. Přidalo se k ní i množství dalších pojišťoven,
kterých bylo v polovině 90. let až 27. Jejich počet se však do roku 2014 snížil na 7 (Alexa
et al., 2015).

4.2 Současnost
Model současné zdravotní péče v ČR funguje na bismarckovskému modelu
zdravotnictví, které u nás bylo uplatňováno do nástupu komunismu po druhé světové
válce. Jedná se o model všeobecného zdravotního pojištění, který je založený na
povinnosti každého občana platit definovaný podíl ze svého příjmu do fondů zdravotních
pojišťoven.

Platit zdravotní pojištění je povinné a má tedy spíše charakter povinné

zdravotní daně. I přes tendence o decentralizaci českého zdravotnictví, je v ČR stále
zachovávána významná úloha státu, která je zakotvena v ústavě. (Janečková a Hnilicová,
2009).
Ochranu zdraví definuje ústava ČR v Listině základních práv a svobod (Listina
základních práv a svobod, 1992, článek 31): „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané
mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní
pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“. Dostupnost zdravotní péče a naplňování
tohoto ústavního práva je zajišťována prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění dle
Zákona č.48/1997 Sb. „O veřejném zdravotním pojištění“. Zákon funguje na principu
solidarity, kdy občané přispívají do fondu zdravotního pojištění dle svých možností a poté
čerpají zdravotní péči dle svých potřeb (Mighealth.net, 2012).
Téměř všechna zařízení mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami a poskytují tak
pojištěncům péči bez přímé úhrady. Zdravotních pojišťoven je v ČR celkem 7 a jsou
veřejnoprávními institucemi, které hradí náhrady za zdravotní péči na základě smluv, které
každoročně uzavírají se zdravotnickými zařízeními (Janečková a Hnilicová, 2009).
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Pojištěnci si mohou libovolně vybrat mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli péče
a pojišťovny musí přijmout veškeré žadatele (Alexa et al., 2015).
Ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného
zdraví je Ministerstvo zdravotnictví. Jeho hlavní úlohou je plánování zdravotní politiky,
dohled nad zdravotnickým systémem a příprava legislativy. Ministerstvo také řídí další
zdravotnické instituce a orgány, jako je například SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
nebo SZÚ (Státní zdravotní ústav), který se spolupodílí na ochraně a podpoře veřejného
zdraví nebo KHS (Krajské hygienické stanice). Tyto a další instituce jsou financované
přímo ze státního rozpočtu, stejně jako různé vakcinační programy nebo programy na
podporu veřejného zdraví. Součástí zdravotnického systému ČR je i soukromý sektor,
který neposkytuje péči na základě smluv s pojišťovnami, ale formou přímých plateb za
služby. Jedná se většinou o nadstandardní služby typu estetických operací nebo zubní péče.
V celkovém objemu nákladů na péči hraje tento sektor pouze marginální roli (Janečková a
Hnilicová, 2009).

4.3 Financování
Převážná část výdajů na zdravotnictví je v ČR hrazena z veřejného zdravotního
pojištění (kolem 85%), zbytek poté pokrývají státní a územní rozpočty a soukromé výdaje.
Tyto celkové výdaje na zdravotnictví představují 7,7% hrubého domácího produktu, což je
stále v porovnání s ostatními státy EU (průměr 9,6% v roce 2012) relativně nízko (Alexa et
al., 2015). Stát dále vybírá pojistné, které je stanoveno jako 13,5% z vyměřovacího
základu za rozhodné období. U zaměstnanců odvádí dvě třetiny pojistného zaměstnavatel a
z jedné třetiny si ho hradí sám zaměstnanec (Janečková a Hnilicová, 2009).
Vzhledem ke stále stoupajícím nákladům na zdravotní péči, kterou již nedokáží
pokrýt výnosy z veřejného zdravotního pojištění, se zvyšuje i finanční spoluúčast občanů.
V roce 2015 se české domácnosti podílely na péči až 14%. Lidé si hradí zejména léky,
ambulantní péči, nadstandardní výkony, materiál a služby, které nejsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. V souladu se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, kterým se změnil výše zmiňovaný zákon č.48/1997 Sb. „O veřejném
zdravotním pojištění“, platili pacienti až do roku 2008 tři druhy regulačních poplatků
(Kalnická, 2017):
Třicetikorunový poplatek za každou návštěvu u některého z lékařů v ambulantní
péči, tedy u praktických lékařů pro děti i pro dospělé, u gynekologů, u zubních lékařů a u
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všech ambulantních specialistů. Stokorunový poplatek za každý den pobytu v nemocnici,
v lázních, ozdravovnách a léčebnách. A devadesátikorunový poplatek za poskytnutí
neodkladné péče, včetně péče poskytnuté lékařskou službou první pomoci a zubní
pohotovostní službou (Mighealth.net, 2012). V průběhu let tyto poplatky prošly řadou
změn a v roce 2015 zůstal v platnosti pouze devadesátikorunový regulační poplatek za
využití lékařské a zubní pohotovosti (Kalnická, 2017).
Od roku 2018 se také snižují limity doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky
pro děti a seniory, a to z ročních 2500 Kč na 1000 Kč. U osob nad 70 let pak bude
maximální roční limit doplatků snížen na 500 Kč. Stále stejný zůstává limit na doplatky za
léky na předpis, který je pro všechny ostatní pojištěnce 5000 Kč ročně (Ministerstvo
zdravotnictví ČR, 2018).

4.4 Zdravotní stav populace
Střední délka života v České republice se mezi lety 2000 a 2015 prodloužila téměř o
4 roky až na 78,7 let, což je stále o dva roky méně než je průměr EU. Stále také přetrvává
značný rozdíl mezi ženami a muži. Střední délka života je u mužů o 6 let nižší než u žen
(muži – 75,6let, ženy – 81,6 let). (OECD, 2017).
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Obr. 7: Střední délka dožití v roce 2015, srovnání v rámci EU + Norsko

Zdroj: (OECD, 2018)
Prodlužující se délka života bohužel neznamená, že se jedná pouze o roky strávené
ve zdraví. Dle dat z roku 2015 (ECHI, 2015) vyplývá, že délka zdravého života u žen
(HLY – Healthy Life Years) v ČR je pouze 68,9 let, což znamená, že zbylých 12,7 let je
strávených v nemoci. Toto se nutně promítne i na míře finanční zátěže, kterou budou takto
dlouhodobě nemocní pro budoucí zdravotnický systém představovat.
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Obr. 8: Nejčastější příčiny úmrtí v ČR, údaje z roku 2014

Zdroj: (OECD, 2018)
Mezi nejčastější příčiny smrti u mužů i u žen patří kardiovaskulární onemocnění
a rakovina. Kardiovaskulární onemocnění usmrcuje celých 50% žen a 42% mužů, což je
o 60% vyšší míra úmrtnosti než je průměr EU. Druhou nejčastější příčinou smrti je
rakovina, která způsobuje smrt u 23% žen a 28% mužů. Mezi další příčiny smrti patří
nemoci trávicí soustavy a endokrinního systému, zejména diabetes (OECD, 2017).
Obr. 9: konkrétní příčiny úmrtí ČR, údaje z roku 2014

Zdroj: (OECD, 2018)
Mezi tři nejčastější konkrétní příčiny smrti patří ischemická choroba srdeční, cévní
mozková příhoda a jiné srdeční choroby. I přes nepatrné zlepšení jsou tyto příčiny stále
častější, než je průměr EU. Počet úmrtí způsobených diabetem je ve srovnání s průměrem
EU téměř dvojnásobný a od roku 2000 se stále zvyšuje (nyní šestá nejčastější příčina
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úmrtí). Téměř jeden ze čtyř obyvatel ČR trpí vysokým krevním tlakem, jeden ze třinácti
diabetem a jeden z dvaadvaceti astmatem (OECD, 2017).

4.5 Hlavní rizikové faktory
Jednou z hlavních příčin špatného zdravotního stavu českého obyvatelstva jsou
behaviorální faktory, které tvoří až 35% podíl na celkové zátěži nemocí. U nás k nim patří
zejména stravovací návyky (18%), kouření (13%), konzumace alkoholu (4%) a
nedostatečná fyzická aktivita (4%), přičemž všechny tyto zmíněné faktory jsou zcela
preventabilní (OECD, 2017).
Kouření
Obr. 10: Počet kuřáků se u nás od roku 2000 do roku 2014 snížil pouze
minimálně (z 24% na 22,3%), což nás řadí na chvost evropských statistik. Hůře už je
na tom pouze Řecko, Maďarsko nebo Španělsko

Zdroj: (OECD, 2017)
Ve většině ostatních vyspělých zemí počet kuřáků dlouhodobě klesá, a to také
z důvodu nejrůznějších regulací a zákonů. U nás vláda prosadila komplexnější legislativu
týkající se kontroly tabáku a kouření až na začátku roku 2017. Zákon například zakazuje
mimo jiné i kouření v restauracích. Podle nynějšího ministra zdravotnictví Vojtěcha
49

Adama má zákon na poklesu počtu kuřáků značný vliv. Stále se však u nás vykouří až na
21 miliard kusů cigaret a stát podle ministra kouření stojí zhruba 100 miliard korun ročně.
Do této částky se započítávají nejen náklady na léčbu, ale i nemocenská, invalidní důchody
a ztráta ekonomické aktivity u jedinců, kteří zemřou předčasně. Na spotřební dani se však
stále vybere podstatně méně (ČTK, 2018).
Alkohol
V rámci konzumace alkoholu v České republice nebylo dosaženo téměř žádného
reálného pokroku.
Obr. 11: Konzumace alkoholu (litry na hlavu), srovnání EU + Norsko

Zdroj: (OECD, 2018)
V roce 2015 bylo v ČR zkonzumováno celkem 11,5 litru alkoholu na dospělou osobu
za rok, což je stále téměř o dva litry více, než je průměr EU. Horší je to však se statistikou
mladistvých. Přibližně 29% patnáctiletých dívek a 32% chlapců stejného věku uvedlo, že
byli minimálně dvakrát za život opilí, což je o několik procent více než je průměr EU
(OECD, 2017).
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Obezita
Rostoucí míra obezity představuje značný problém jak pro dospělé, tak pro děti.
Špatné stravovaní a nedostatek pohybu může vést k vysokému krevnímu tlaku,
cholesterolu a dalším rizikovým faktorům pro vznik kardiovaskulárních onemocnění,
diabetu nebo rakoviny. Od roku 2002 do roku 2014 narostl výskyt obezity u dospělých
více než o jednu čtvrtinu. Podle těchto údajů je obézní téměř jeden z pěti dospělých, což je
více než ve většině zemí EU. Podíl patnáctiletých trpících nadváhou nebo obezitou dosáhl
18%. Jedná se o znepokojivý údaj, jelikož obezita u dětí je ve většině případů indikátorem
problémů s váhou v dospělosti (OECD, 2017).

4.6 Celkové hodnocení aktuálního stavu zdravotnického systému
Český zdravotnický systém je jedním z nejsolidárnějších v rámci EU. Všeobecné
pokrytí zdravotním pojištěním zajištuje finanční ochranu obyvatel, kterým jsou hrazeny
téměř všechny služby s nízkou spoluúčastí. Rozsah hrazených služeb je velmi štědrý a
obyvatelům je nabízena špičková péče. Systém se umí velice dobře vypořádat s léčitelnými
nemocemi a v těchto ukazatelích se přibližujeme průměru EU. V čem ovšem stále
zaostáváme, to jsou nemoci, kterým jde do určité míry předcházet, a které představují pro
systém zdravotní péče dlouhodobý problém. Přestože procenta dlouhodobě klesají,
v ostatních zemích se příčiny smrti na tyto onemocnění snižují rychleji, což svědčí o tom,
že by mohla Česká republika dělat více.
Dle OECD (2017) se stále potýkáme s problémy při zavádění programů na podporu
zdraví a nedokážeme efektivně řešit

rizikové chování spojené s neinfekčními

onemocněními. Politik, které se zabývají sociálními a behaviorálními faktory ovlivňující
zdraví, není mnoho a důležitost se jim začala přisuzovat teprve nedávno. Jedním
z nejzářnějších příkladů je velice pomalé prosazování právních předpisů týkajících se
kontroly tabáku.

4.7 Veřejné zdravotnictví
Výklad anglického pojmu Public Health je v českém pojetí poněkud problematický.
V anglosaských zemích se tento termín používá pro označení oboru, který řeší širší aspekty
zdravotní péče a nezahrnuje pouze medicínskou problematiku. U nás je pojem vymezen
v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. V Hlavě 1, v §2 tohoto zákona je
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uvedeno: „Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin“. Což podle
Holčíka (2004) vymezení pojmu public health příliš neodpovídá.
Veřejná zdravotní politika v ČR se váže k významným mezinárodním dokumentům,
které formují evropské strategie WHO a definují základní politické principy péče o zdraví.
Jedním z nejdůležitějších dokumentů WHO je Zdraví pro všechny v 21. století, jehož
hlavním cílem je naplnění definice zdraví - tedy umožnění všem, aby dosáhli plného
zdravotního potenciálu. Česká republika se k implementaci tohoto programu zavázala již
v 80. letech, do roku 1990 však nebyla zpracována žádná česká strategie tohoto programu
(Kernová, 2009).
Jedním z nejdůležitějších aktérů v oblasti podpory zdraví je Státní zdravotní ústav
(SZÚ) v Praze, který byl založen v roce 1925 a je příspěvkovou organizací Ministerstva
zdravotnictví. Jeho funkce a úlohy jsou stanoveny v paragrafu 86 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, který v úvodu definuje ochranu a podporu zdraví jako
„Souhrn činností a opatření ve vytváření zdravých životních a pracovních podmínek a
zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících
s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich chováním“. Ústav byl
zřízen zejména k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu
zdraví, ke kontrole kvality poskytovaných služeb nebo pro zdravotní výchovu
obyvatelstva. Jednou z činností je i monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a sběr
nejrůznějších dat (Janečková a Hnilicová, 2009).
Další orgány, které by se podle tohoto zákona měly podílet na vytváření a realizaci
zdravotní politiky v regionech a zajistit výchovu a podporu zdraví, jsou Krajské hygienické
stanice (KHS) a Zdravotní ústavy (ZÚ). Krajské hygienické stanice jsou správním úřadem
Ministerstva zdravotnictví, mají svá územní pracoviště v bývalých okresních městech a
realizují svoje vlastní výzkumné aktivity. Jejich hlavní aktivitou je výkon státní správy
v oblasti veřejného zdraví, kam patří ochrana veřejnosti proti šíření infekčních
onemocnění, vakcinace atd. Zdravotní ústavy jsou zdravotnická zařízení, která tvoří pro
KHS laboratorní bázi a provádějí zejména měření a posuzování zdravotních rizik pro
potřeby státního zdravotního dozoru. V omezené míře také realizují místní programy
ochrany a podpory zdraví. Právě rozvoj těchto aktivit na lokální úrovni byl však v roce
2007 výrazně narušen zásahem státu s cílem tento sektor zeštíhlit. Agenda podpory zdraví
byla převedena mimo krajské zdravotní ústavy a pracovníci podpory zdraví se stali
přímými zaměstnanci Státního zdravotního ústavu, čímž se podpora zdraví opět
centralizovala a došlo k výrazné redukci pracovníků v tomto oboru. Kraje se tak staly
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závislé na případné podpoře ze strany příslušného krajského úřadu (Janečková a Hnilicová,
2009). Podporu zdraví dnes zajišťují dislokovaná centra podpory zdraví pod vedením
Státního zdravotního ústavu, která se nachází pouze v těchto lokalitách: Brno, Jihlava,
Liberec, Karviná, Plzeň a Praha (Szu.cz., 2018).

4.8 Programy podpory zdraví
Programy na podporu zdraví fungují v České republice již od 90. let. V roce 1991
byl na základě usnesení vlády implementován Národní program zdraví, který se stal
zastřešujícím rámcem pro aktivity v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví. Jeho
hlavním cílem byla podpora zdraví a výchova ke zdravému způsobu života ve všech
složkách společnosti. Program byl realizován skrze intervenční Projekty podpory zdraví,
které fungovaly na celostátní i regionální úrovni. Obsahové naplnění jednotlivých projektů
vychází ze 3 tematických okruhů (Kernová, 2009):
1. Podpora zdraví a prevence rizikových faktorů
Mezi projekty patří programy na ozdravení výživy, omezování kuřáctví, omezování
a zvládání stresu, zlepšení reprodukčního zdraví, omezování spotřeby alkoholu,
optimalizace pohybové aktivity, prevence užívání drog, prevence nemocí a prevence úrazů,
otrav a násilí.
2. Komunitní projekty
Mezi komunitní projekty patří programy podpory zdraví v obci, městě, regionu
a akční plány zdraví a životního prostředí. Dále je mezi ně zařazen i jeden
z nejdynamičtějších a nejefektivnějších realizovaných projektů – projekt Zdravé město,
který je součástí mezinárodního projektu WHO (Healthy Cities Project) a je zaměřený na
udržitelný rozvoj a aktivní zapojení veřejnosti do diskuze o budoucím rozvoji měst
a regionů.
Mezi vzdělávací programy dále patří projekty Škola podporující zdraví, Mateřská
škola podporující zdraví nebo Zdravý podnik zaměřený na podporu zdraví na pracovišti.
Vzdělávací programy jsou obzvláště důležité, jelikož si kladou za cíl adaptaci
správných postojů ku zdraví již od útlého dětství metodami, které jsou založeny na diskuzi
a výuce samostatného rozhodování.
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V roce 2002 byl vládou ČR schválen program dlouhodobé strategie zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva Zdraví 21, který vznikl na základě deklarace WHO. Česká
republika byla také jedním ze signatářů a usnesením vlády č.1040 jsme se k naplňování
programu tohoto programu zavázali. Hlavním cílem programu je snížení rozdílů ve
zdravotním stavu mezi jednotlivými státy Evropy (Kernová, 2009).
Odpovědnost za plnění programu má vláda ČR a dále Rada pro zdraví a životní
prostředí, při které také v roce 2002 začal pracovat Výbor Zdraví 21. Řídícím orgánem
celého programu je Ministerstvo zdravotnictví, které připravuje pro Radu návrhy a
stanoviska, koordinuje a kontroluje úkoly vyplývající z programu Zdraví 21 (Janečková a
Hnilicová, 2009).
Z hodnotící zprávy o plnění jednotlivých cílů programu Zdraví 21 od roku 20032012 (Členové resortní pracovní skupiny pro aktualizaci Zdraví 21, 2014) vyplývá, že
jeho naplňování narazilo na řadu závažných problémů. Popsán je například výrazný pokles
finančních prostředků věnovaných na preventivní aktivity v rámci dotačních řízení
jednotlivých krajů, což byly přímo aktivity, které přímo vyplývaly ze stanovených cílů
programu. Dalším identifikovaným problémem byl snižující počet odborných pracovníků
v oblasti podpory zdraví a neexistence legislativní opory v rámci plnění jednotlivých cílů.
Kraje neměly dostatek financí ani pracovníků na plnění programu a usnesení vlády jsou
závazná pouze pro vládní sektor, tudíž nelze po krajích plnění programu žádným
způsobem vymáhat. Hlavní překážkou v plnění cílů programu se tak stala zejména
infrastruktura podpory zdraví, nedostatek financí a absence legislativní podpory.
Na program Zdraví 21 navazuje strategie Zdraví 2020, která byla schválena na 62.
sjezdu WHO v roce 2012. Jejím hlavním cílem je snížení nerovností ve zdraví a zajištění
zdraví pro všechny cestou lepšího vedení a řízení v oblasti péče o zdraví. Českou adaptaci
tohoto strategického dokumentu vydalo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem a Kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR pod
názvem Zdraví 2020. Jedná se o: „Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci
vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel
evropského regionu“ (MZČR, 2013).
V roce 2015 vláda ČR na svém zasedání odsouhlasila 13 akčních plánů v rámci
implementace této strategie. Mezi nejvýznamnější z nich patří plány na prevenci obezity,
podpora pohybové aktivity a prevence infekčních onemocnění. Plnění cílů v jednotlivých
oblastech by mělo být pečlivě monitorováno a navázáno na doporučení a zkušenosti ze
Zprávy o hodnocení plnění jednotlivých cílů dokumentu Zdraví 21 (Zdraví 2020, 2014).
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4.9 Screeningové programy
Jedním z dalších preventivních opatření, které jsou celoplošně zajišťovány státem,
jsou screeningové programy. Jedná se o jeden z nejúčinnějších prostředků v boji proti
nárůstu zejména nádorových onemocnění. Jeho cílem je odhalit včasná stádia onemocnění
a minimalizovat finanční zátěž zdravotnického systému. Vzhledem k vysoké zátěži ČR
onkologickými onemocněními, je více než žádoucí, aby se obyvatelé screeningových
vyšetření účastnili a minimalizovali tak riziko výskytu onemocnění.
U screeningů zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva, konečníku a děložního hrdla
bylo prokázáno, že preventivní programy v dlouhodobém horizontu snižují mortalitu.
Klíčem je záchyt včasných stádií onemocnění, které jsou snadněji léčitelné (Uzis.cz, 2018).
V České republice jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny tyto typy
screeningových vyšetření (Khspce.cz, 2015):
1. Screening nádorů prsu (od roku 2002), 66 akreditovaných
mamografických pracovišť
Na vyšetření mají nárok ženy od 45. roku ve dvouletých intervalech. Kromě indikace
na základě věku ženy může být vyšetření doporučeno i lékařem. Aktuální pokrytí
screeningem je celkem 62,1 % žen ve věkovém rozpětí 45-69 let (MZČR, 2015).
2. Screening nádorů děložního hrdla (od roku 2003), 46 akreditovaných
cytologických laboratoří
Na vyšetření má nárok každá dospělá žena a je hrazeno 1x za rok. Screeningové
vyšetření obsahuje cytologické vyšetření děložního hrdla s následnou preventivní
prohlídkou u registrujícího gynekologa. Aktuální pokrytí screenigem je celkem 57,1 % žen
ve věku 25-59 let (MZČR, 2015).
3. Screening nádorů kolorekta (obnoveno v roce 2008), 160 akreditovaných
screeningových pracovišť
Screening kolorektálního karcinomu zahrnuje preventivní vyšetření na okultní krvácení
ve stolici (TOKS) ve věku od 50 do 54 let v jednoročním intervalu. Po 55. roce se
jedincům bez příznaků nabízí buď opakovaný test na okultní krvácení ve stolici ve
dvouletém intervalu anebo metoda kolonoskopie, která bývá opakována po 10
letech. Aktuální pokrytí screenigem je celkem 32,5 % mužů a žen od 50 let
(MZČR, 2015).
V lednu 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní občanů do
screeningových programů zhoubných nádorů. Jeho cílem bylo posílit současné programy
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prevence a zvýšit účast na hrazených screeningových programech. Velká část občanů
screeningové programy dlouhodobě ignoruje a zvyšuje tak riziko, že onemocnění nebude
zachyceno včas. Pogram byl zastřešený Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci
s odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami a byl z 85 % financován
ze zdrojů EU. Rozpočet projektu byl v celkové výši 107 milionů korun a zahrnoval kromě
samotného adresného zvaní i doprovodnou informační kampaň. Celkem bylo ke
screeningům pozváno 1 959 504 osob (MZČR, 2015).
Z výsledků adresného zvaní vyplývá (obrázek č. 12), že procento odpovědi
u pozvaných občanů bylo 9,3 % u screeningu děložního hrdla, 13,4 % u screeningu nádorů
prsu a 14,5 % u screeningů kolorektálního karcinomu, což je vzhledem k vynaloženým
financím na celý projekt relativně nízká míra odpovědi a zájmu ze strany společnosti.
Screeningové programy jsou plně hrazeny pojišťovnou, ale problémem zůstává, že
pojišťovna

nemá

kompetence

a volnost

ve

věci

motivování

svých

klientů

a k zodpovědnému chování. Pojišťovnám by se samozřejmě takováto motivace vyplatila,
jelikož si dobře uvědomují, že léčení je mnohanásobně dražší nežli prevence. Pojišťovny
by byly například i připraveny snížit částky povinných odvodů za zdravotní pojištění,
pokud by se klienti chovali zodpovědně ke svému zdraví. Takovéto kompetence jim však
stát nedává. K prevenci často nenabádají ani lékaři, jelikož není takováto služba
specifikována jako výkon a není tedy pojišťovnami jakkoliv proplácena. Nejsou tedy
finančně motivováni a na něco jako preventivní rozhovor nemají v rámci výkonu
zdravotních služeb čas (Plechatá, 2013).
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Obr. 12: Epidemiologické charakteristiky a výsledky adresného zvaní

Zdroj: (MZČR, 2015)

4.10 Boj s rizikovým faktorem kouření
Česká republika patří k zemím s nejsilnějším tabákovým lobby na světě a jsme
bohužel jedni z posledních v rámci EU, kteří zavádějí účinná opatření proti kouření. Z úst
politiků jsme často slýchali obavy z poklesu daňových výběrů, které však spíše maskovaly
nechuť k zásahům do vlivných podnikatelských aktivit. Státní rozpočet sice získává z daní
z tabákových výrobků určité finance, ale v dlouhodobém hledisku se tyto zisky nikdy
nevyrovnají nákladům na velice drahou zdravotní péči. Nepomohla nám ani řada směrnic
EU, které měly pouze deklarativní charakter. Zodpovědnost za boj s tímto rizikovým
faktorem připadá na každý jednotlivý stát, který upravuje příslušnou legislativu podle
vlastních podmínek a my jsme si dali bohužel až přespříliš načas. Celosvětově se řadíme
v rámci boje s tímto rizikovým faktorem k nejbenevolentnějším zemím. Mezi ty
nejradikálnější patří naopak třeba Norsko.
Obr. 13: Počet kuřáků v populaci v ČR od roku 1993 – 2014
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Zdroj: (OECD, 2018)
Dlouhodobý vývoj užívání tabáku je v ČR velice nepříznivý i přesto, že je boj s tímto
rizikovým faktorem součástí řady zdravotních politik i preventivních kampaní. Z dat
OECD na obrázku č. 13 vidíme, že počet kuřáků v populaci se změnil od roku 1993 do
roku 2014 pouze marginálně (z 26% na 22%). Protikuřácká opatření v naší zemi sice
probíhala, ale jejich efektivita je velmi diskutabilní. Tvrdá data pozitivní výsledky
protikuřáckých intervencí bohužel nepotvrzují.
V rámci programu Zdraví 21 byly opatření vedoucí ke snižování spotřeby tabáku
v ČR definovány v cíli 12. V rámci těchto cílů mělo dojít k postupnému omezování
kouření na veřejných místech a lepší osvětě populace. V roce 2003 podepsala tehdejší
ministryně zdravotnictví Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, která měla být začátkem
postupných změn (Sovinová a Csémy, 2003). V průběhu let 1997-2010 však téměř nedošlo
ke snížení prevalence kouření a ani nebyl zaznamenán žádný trend ve snaze zanechání
kouření. Podle studie HBSC dokonce po roce 2010 narostl výskyt užívání tabákových
výrobků u dětí a mladistvých (Zdraví 2020, 2014).
V roce 2006 byl v ČR schválen protikuřácký zákon, který zavedl zákaz kouření ve
školách, kinech, sportovních halách, v budovách státních úřadů nebo na autobusových a
tramvajových zastávkách. Přesná definice zastávky však nebyla zákonem stanovena, což
v mnoha případech vyústilo v případy, kdy se občané dohadovali s policisty a ti vlastně
nemohli žádným způsobem zasáhnout. Na zastávkách se tedy kouřilo i nadále a zákon
víceméně pozbyl jakékoliv vymahatelnosti (Petrášová a Kubálková, 2006). Dále došlo také
k regulaci reklamy v podobě zákazu propagace veškerých tabákových výrobků. Přesto
v rámci šetření z roku 2014 (Sovinová a Csémy, 2016) o užívání tabáku v České populaci
více než polovina respondentů uvedla, že si všimla zakázané propagace a reklamy na
cigarety na prodejních místech. Z šetření také vyplynulo, že největší prevalence kuřáků je
u nás mezi mladými lidmi (15-24 let), a to celých 35,3%. Tato zjištění jsou značně
alarmující a ukazují na jasnou potřebu zaměřit se v rámci prevence právě na tuto věkovou
skupinu. Obrazové upozornění na krabičkách jsme například v ČR implementovali až
v roce 2016, tedy celých 15 let poté co toto opatření zavedla první země na světě (Kanada
v roce 2001). Toto opatření navíc podle průzkumu WHO prokazatelně snížilo prodeje
tabákových výrobků v zemích, které obrazové upozornění uzákonily (Fong et.al., 2009).
Podle Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (2018) fungující pod Všeobecnou
fakultní nemocnicí v Praze nejsou efektivní ani další státní regulace a opatření. Příkladem
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může být spotřební daň na cigarety, která v letošním roce tvoří více než 70% ceny cigaret.
Ani s tímto zdaněním však nezdražily tabákové výrobky natolik, aby u nás byli kuřáci více
motivováni s kouřením přestat. Společnost na svých stránkách dále uvádí, že „v oblasti
zákazů kouření fatálně selhává jak stávající právní úprava, tak kontrola jejího dodržování.
Česká úprava zatím jen kopíruje minimální standardy a je neúčinná z důvodu vágních
definic, nelegitimních výjimek a zcela nedostatečné kontroly“ (Králíková, 2018).
V srpnu roku 2015 vláda ČR přijala akční plán pro oblast kontroly tabáku na období
do roku 2015-2018, který byl vypracován v rámci akčních plánů programu Zdraví 2020
(Sovinová a Csémy, 2016). Dne 31.května 2017 byl schválen nový protikuřácký zákon
č.65/2017 Sb., který zcela zakazuje kouření v restauračních zařízeních, vnitřních a vnějších
prostorách všech typů škol nebo například na prostory, které slouží k zábavným účelům.
V zákoně jsou však i nadále výjimky v podobě kuřáren a používání elektronických cigaret
(MZČR, 2016).
V oblasti boje proti kouření existuje také množství menších lokálních iniciativ nebo
kampaní. Silná celonárodní protikuřácká kampaň však stále chybí. Ke Světovému dni bez
tabáku se v roce 2017 připojila Národní síť zdravých měst. V Jihlavě například proběhla
kampaň Cesta za čistým vzruchem s názornou ukázkou měření oxidu uhelnatého ve
vydechovaném vzduchu pro kuřáky. Mladá Boleslav se zapojila do projektu Je normální
nekouřit aneb cesta za čistým vzduchem pro žáky základních škol. V září 2016 byl také
spuštěn národní portál na podporu odvykání kouření koureni-zabiji.cz, které provozuje
Úřad vlády České republiky. Aktivity pro zvýšení informovanosti veřejnosti o škodlivosti
kouření realizují každoročně i regionální pracoviště SZÚ (Drogy-info.cz, 2015).
Bez silné a vymahatelné legislativy, celonárodní kampaně, strategie zaměřené na
jednotlivé věkové skupiny a úsilí všech složek systému vůči jednomu jasnému cíli jsou
výsledky zatím v nedohlednu. Boj s tímto rizikovým faktorem je bohužel smutná ukázka
neefektivity protikuřáckých opatření v naší zemi a celosvětově jsme označováni jako
příklad vůbec nejslabších protikuřáckých opatření, která jsou na míle daleko vyspělým
státům (Onconet.cz, 2014).
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5 NORSKO
5.1 Vývoj zdravotnictví
Na konci 19. století byla zdravotní péče v Norsku zcela decentralizovaná a
poskytovateli zdravotních služeb byly samosprávné municipality. Lékařská péče byla
dostupná pouze pro bohatší vrstvy společnosti žijící zejména ve městech. Změny přinesla
až industrializace a zásadní zákon z roku 1912 (The Practitioners Act), který znamenal
reorganizaci a rozšíření rovného přístupu (neboli universal healh coverage) obyvatel ke
zdravotnickým službám bez ohledu na jejich příjmy nebo místo bydliště (TFHC, 2017).
Kebede-Francis (2010) uvádí, že v tomto smyslu je pozice Norska v přístupu k vývoji
zdravotnického systému zcela unikátní. Jedná se totiž o první inovátorskou zemi, která
všeobecný přístup ke zdravotním službám zavedla (obrázek č. 10) a prvenství jí zůstalo po
celých 15 let až do doby, kdy ji následovalo Japonsko a poté Nový Zéland (Jong, 2011).
V návaznosti na tyto změny se počet lékařů poskytující primární lékařskou péči na úrovni
měst i obcí zdvojnásobil a byl zaveden nový úřad krajských lékařských úředníků. Ti měli
působit jako okamžitá koordinační spojnice mezi státem a samosprávnými municipalitami
(Hubbard, 2006).
Obr. 14: Křivka přijetí všeobecného přístupu ke zdravotním službám (universal
health coverage) ve vyspělých zemích. V roce 1912 byl poprvé přijat v Norsku

Zdroj: (Jong, 2011)
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Po roce 1945 se pod vedením sociálně-demokratické dělnické strany postupně začal
formovat norský sociální stát. V následujících třech dekádách byla prosazena legislativa,
díky které byly zavedeny komplexní zdravotní a sociální služby. Mezi ty nejdůležitější
patřily nemocenské dávky (1956), lékařské služby ve školách (1957), invalidní dávky
(1960), dávky sociálního zabezpečení (1966) a další (TFHC, 2017). Zdravotnický sektor
expandoval a mezi lety 1950 – 1976 se podíl domácího hrubého produktu na zdravotnictví
zvýšil z 3,5% na 8%. Počet lékařů i sester se nadále navyšoval a z mnoha nemocnic a
zdravotnických zařízení se stal hlavní zaměstnavatel na trhu (Hubbard, 2006).
Budování norského sociálního státu radikálně změnilo i orientaci politiky veřejného
zdraví. Až do roku 1972 byly tyto změny vedeny lékařsko-politickou vizí Karla Evanga,
tehdejšího ministra zdravotnictví. Byl silně levicově orientovaný a inspiroval se britskými
a americkými přístupy k veřejnému zdraví, které ho ovlivnily během válečného exilu. Jeho
vize počítaly s veřejným zdravotnictvím, které je rovnostářské, univerzální a stane se
nedílnou součástí norského sociálního státu. Dosažení těchto cílů vyžadovalo rozšíření
preventivní zdravotní péče, kterou prováděli okresní lékaři (distriktsleger) spolu se
speciálně vyškolenými sestrami (helsesøstre), a to pod dohledem krajských lékařů
(fylkesleger). Účinnost těchto reforem vyžadovala také vysoké množství proškolených
odborníků a velké finanční prostředky na investice a každodenní provoz (Hubbard, 2006).
Odborníci měli v tomto smyslu velice unikátní roli, působili totiž nejen jako
odborníci ve zdravotnictví, ale podíleli se a dohlíželi i nad státní zdravotní politikou. Tento
systém byl značně ovlivněn a inspirován Beveridgovým modelem národní zdravotní
služby, který byl na základě Beveridgova reportu (1942) zaveden ve Velké Británii (1948).
Národní zdravotní služba byla v Norsku zavedena v roce 1967 a byla důležitým krokem
k dosažení všeobecného přístupu ke zdravotním a sociálním službám (Ringard, 2013).
V 70. letech Norsko dosáhlo nejvyšší střední délky života (obrázek č. 11) a zároveň
byly nalezeny značné zásoby ropy v Severním moři, což udělalo ze země jednu
z nejbohatších na planetě (Kebede-Francis, 2010).
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Obr. 15: Křivka naděje dožití při narození v letech 1950-2013

Zdroj: (ssb.no, 2014)
Značná míra následné centralizace vyústila v 80. letech v kritiku Norského ředitelství
pro zdraví a úřad byl označen za centralizovanou vládu technokracie. Nové zákony z roku
1982 poté převedly opět zodpovědnost z národní úrovně do správy 19 municipalit. Od roku
1990 byl vliv Ředitelství ještě více oslaben (TFHC, 2017). Reformy, které přišly
v následujících letech, se nejvíce zaměřily na optimální rovnováhu mezi rolí státu a
municipalit a jejich vzájemnou koordinaci (Ringard, 2013).

5.2 Současnost
Norský zdravotnický systém je často popisován jako decentralizovaná forma národní
zdravotní služby s všeobecným zdravotním pojištěním. Jedná se tedy o systém po vzoru
Beveridgeva modelu národní zdravotní služby, jejíž prototypem je National Health Service
(NHS) ve Velké Británii. Jeho hlavním cílem je poskytnout všem obyvatelům rovný
přístup ke zdravotním službám (nehledě na pohlaví, věk a finanční situaci) a se snahou
prioritizovat ty, kteří péči nejvíce potřebují. Pokrytí v rámci norského systému sociálního
pojištění folketrygden je univerzální a automatické pro všechny občany. Financováno je
skrze národní a krajské daně a na rozdíl od našeho pojištění je přímo součástí daní a
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nestrhává se zvlášť. Přestože má hlavní zodpovědnost za poskytování zdravotní péče
populaci norská vláda, primární péče a sociální péče je plně v kompetenci jednotlivých
municipalit. Ministerstvo zdravotnictví zde hraje pouze nepřímou roli ve smyslu legislativy
a financování.
Mimo národní zdravotní službu v Norsku funguje i privátní sektor pojišťoven, které
jsou komerčními subjekty. Soukromé pojištění slouží zejména pro rychlejší přístup
k zdravotnickým službám, nicméně pokrývá asi pouze 5% procent volitelných služeb a
nezahrnuje akutní péči. Soukromé zdravotní pojištění využívá asi 9% populace a asi 91%
je pokryto zaměstnavateli (Lindahl and Squires, 2016).
Roli hlavního regulátora má Ministerstvo zdravotnictví, ale většina úloh je
delegována na množství podřízených orgánů, jako jsou například Ředitelství pro zdraví
(Directorate of Health), Norská léková agentura (Norwegian Medicines Agency) nebo
Norský institut veřejného zdraví (The Norwegian Institute of Public Health). Norsko vede
až přes 200 národních zdravotních registrů a kolektuje velké množství dat pod dozorem
Národní rady pro zdraví (National Board of Health Supervision). Všechny veřejné
nemocnice jsou řízeny čtyřmi Regionálními zdravotními orgány (Regional Health
Authorities) pod dohledem ministerstva zdravotnictví. Dále je zde i malé množství
soukromých zdravotnických zařízení (Ringard et al., 2013).
I přestože se systém jeví jako značně centralizovaný, hlavní úlohu v něm hrají
samosprávné municipality a další vládní orgány, na které jsou delegovány úkoly a vláda
jim v jejich plnění poskytuje značnou volnost.

5.3 Financování
Norsko má jedno z nejvyšších výdajů na zdravotnictví na hlavu na světě a pravidelně
se řadí na přední místa žebříčku zemí OECD. Až 85% výdajů na zdravotnictví je v Norsku
pokryto z veřejných zdrojů (NIS – National Health Insurance Scheme) a zbylých 15% tvoří
převážně soukromé výdaje domácností. Celkové výdaje na zdravotnictví tvoří 9,9%
hrubého domácího produktu, což je mírně nad průměrem EU. V rámci všeobecného
zdravotního pojištění mají obyvatelé nárok na akutní primární, nemocniční a ambulantní
péči, rehabilitaci, ambulantní léky na předpis a dentální péči pro osoby do 18 let. Kryté
nejsou například kontaktní čočky nebo brýle a služby estetické chirurgie. Všechny
specializované návštěvy lékaře vyžadují finanční spoluúčast (345 NOK za jednu návštěvu),
stejně tak jako platby za léky na předpis (do 520 NOK) nebo například radiologie a
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nejrůznější laboratorní testy (245 NOK za test). Z těchto poplatků jsou vyjmuty pouze děti
do 16 let, které mají péči zcela zdarma, těhotné ženy (vztahuje se pouze na služby spojené
s těhotenstvím) a osoby, které se léčí se sexuálně přenosnými chorobami (Lindahl, 2016).
Poskytovatelé péče nemohou účtovat za služby jiné částky, než které jsou stanoveny
státem. Předepsány jsou však roční stropy, které nesmí platby na osobu přesáhnout. Roční
strop určený vládou v roce 2016 činil 2185 NOK. Dále zde je i druhý strop, který zahrnuje
fyzioterapii a dentální péči, který činí 2670 NOK (Lindahl, 2016). Tyto roční stropy tvoří
v přepočtu na české koruny mezi 6-7tisíci korunami.
Systém spoluúčasti je v Norsku zaveden od počátku 80. let a je jedním z hlavních
pilířů úspěšnosti a výkonnosti systému. Jeho hlavním cílem je nejen redukovat množství
finanční zátěže státního rozpočtu a uvolnit tak prostředky jiným prioritním oblastem, ale
také zamezit nadužívání zdravotnického systému lidmi s méně urgentními zdravotními
problémy (Ringard et al., 2013).

5.4 Zdravotní stav populace
Dle dat OECD (2015) je průměrná střední délka dožití v Norsku 81,5 let (80,5 let u
mužů a 82,4 let u žen), což je vysoce nad průměrem EU a každoročně toto číslo stoupá.
Poměr let prožitých ve zdraví (HLY – Healthy Life Years) vůči době strávené v nemoci je
v Norsku stále lepší než ve většině ostatních zemí. Dle dat z roku 2008 na tom bylo Norsko
dokonce nejlépe z celé Evropy (European Commision, 2018) viz obrázky č. 12 a 13.
Přestože Norové žijí delší a zdravější životy, stále je před nimi množství výzev, se
kterými se musí zdravotnický systém vypořádat. Na základě dat vývoje nejčastějších příčin
předčasného úmrtí mezi lety 1990 a 2013 (obrázek č. 14) vidíme, že ačkoliv se
procentuálně více než o polovinu snížil poměr úmrtí na ischemickou chorobu srdeční (z
26% na 14%), stále se jedná o nejčastější předčasnou příčinu úmrtí i o celkovou příčinu
úmrtí (obrázek č. 15). Na druhém místě je dále Alzheimerova choroba a demence a poté
cévní mozková příhoda (IHME, 2016).
Pokud porovnáme data z roku 1990 (obrázek č.14), vidíme, že si Norové v mnoha
ukazatelích polepšili. Značně se snížila úmrtnost na dopravní nehody, ischemickou
chorobu srdeční í cévní mozkovou příhodu. Pokud se podíváme na mezinárodní srovnání,
Norsko si vede dobře i v úmrtnosti na rakovinu plic a prsu. Jedním z nejvýznamnějších
faktorů je snížení úmrtnosti na onemocnění způsobená kouřením a vysokým krevním
tlakem. To se Norsku úspěšně daří díky striktním protikuřáckým zákonům a dalším
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opatřením. Díky nim Norové mezi roky 1990-2013 ušetřili více než 37000 let života
(IHME, 2016).
Obr. 16: Naděje na dožití ve zdraví, ženy

Zdroj: (European Commision, 2018)
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Obr. 17: Naděje na dožití ve zdraví, muži

Zdroj: (European Commision, 2018)

66

Obr. 18: Vývoj nejčastějších příčin předčasného úmrtí v Norsku mezi lety 19902013

Zdroj: (IHME, 2016)
Obr. 19: Nejčastější příčiny úmrtí v Norsku u mužů a u žen v roce 2013

Zdroj: (IHME, 2016)
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5.5 Hlavní rizikové faktory
Mezi tři hlavní rizikové faktory ohrožující norskou populaci patří obezita, kouření a
vysoký krevní tlak. Přestože jsou všechny tyto faktory behaviorálního charakteru, Norsku
se s většinou z nich daří úspěšně bojovat a jejich procentuální riziko postupně snižovat. Od
90. let se téměř o 50% snížilo riziko předčasné smrti v důsledku obezity o téměř 30%
v důsledku kouření a o více než 50% v důsledku vysokého krevního tlaku (obrázek č. 15 ).
Tohoto výsledku Norsko dosáhlo zejména v důsledku striktních protikuřáckých zákonů a
množství programů a iniciativ, které zvýšily povědomí v populaci o zdravějších návycích a
rizikových faktorech.
Zdaleka největších úspěchů země dosáhla v rámci boje s tabákovým průmyslem,
čímž výrazně snížila riziko předčasné smrti nejen v rámci kardiovaskulárních onemocnění,
ale také na rakovinu plic, konečníku a střev nebo cévní mozkovou příhodu. Za poslední
dvě dekády se snažilo Norsko edukovat své obyvatele o rizicích spojených s kouřením a
pomocí velice striktních zákonů zamezit populaci styk s nebezpečným tabákovým kouřem.
Veškeré tyto snahy se odrážejí na dnešních statistikách. Zvýšená pozornost této
problematice a množství zavedených akčních plánů přinesly svoje ovoce, takže příčiny
smrti spojené s kouřením klesly ze 30% do roku 2013 na téměř polovinu (IHME, 2016).
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Obr. 20: Nejčastější rizikové faktory zapříčiňující předčasnou smrt a jejich
změny mezi roky 1990-2013

Zdroj: (IHME, 2016)

5.6 Celkové hodnocení aktuálního stavu zdravotnického systému
Norský systém patří k velice solidárním systémům zdravotní péče. Všeobecný
přístup ke zdravotním službám zajišťuje přístup pro všechny obyvatele a veřejné zdroje
pokrývají celých 85% zdravotní péče. Zároveň zde také fungují mechanismy v podobě
platebních limitů na osobu, které zajišťují dobrou finanční ochranu. Finanční spoluúčast
jedinců však znamená také ochranu pro zdravotnický systém, ve smyslu jeho nadužívání a
zneužívání.
Podle hodnocení z roku 2013 (Ringard et al., 2013) k velice dobrým výsledkům
v rámci statistik přispívá nejen špičková kvalita kurativní péče a systematické rozložení
zdrojů, ale zejména množství preventivních služeb a programů, kterým norský systém
věnuje mimořádnou pozornost a finance. Je to také jeden z hlavních důvodů, proč se
Norsko stále umisťuje na předních příčkách zdravotních žebříčků a ukazuje značné
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pokroky většiny rizikových ukazatelů v čase. Je evidentní, že problémy jsou adresně a
důsledně řešeny a intervence mají prokazatelné výsledky.

5.7 Veřejné zdravotnictví
Veřejné zdravotnictví je v Norsku plně integrovanou součástí zdravotnického
systému. Jeho služby jsou poskytovány koordinovaně na národní, lokální i individuální
úrovni. V municipalitách jsou integrovány v rámci služeb primární lékařské péče a na
národní úrovni je vykonává množství státních institucí, jako je například norský Státní
zdravotní ústav (National Institute of Public Health). Za poslední dekádu norská vláda
zahájila řadu národních programů a strategií v oblasti veřejného zdraví zaměřených
zejména na rizikové faktory, jako je kouření, konzumace alkoholu nebo obezita.
Jednoznačnou prioritou Norska je boj proti civilizačními onemocněními a cílem je snížit
podíl předčasných úmrtí na tyto choroby o 25% do roku 2025. K tomuto cíli směřuje
množství akčních plánů a strategií. Hlavní z nich je strategie Report č. 34 - Public Health
Report. Good Health – Shared Responsibility (Øien, 2016).
Do oblasti veřejného zdravotnictví je zahrnuto množství vládních i nevládních
organizací. Hlavním rozhodovacím a řídícím orgánem je Ministerstvo zdravotnictví a jeho
podřízené orgány jako například Ředitelství pro zdraví a Státní zdravotní ústav, které jsou
zodpovědné za monitoring a implementaci národních zdravotních politik a strategií. Pod
Státním zdravotním ústavem funguje také 7 národních zdravotních registrů, které slouží k
účelům monitoringu a výzkumu (Ringard, 2013).
Nový zákon na ochranu veřejného zdraví (Public Health Act) byl v Norsku
představen v roce 2012 a jeho hlavním účelem je přispět k rozvoji společnosti, která
podporuje celospolečenský statut zdraví a snižuje sociální nerovnosti ve zdraví. Služby
veřejného zdraví mají za úkol podporovat zdraví obyvatelstva a přispívat k prevenci
civilizačních chronických onemocnění. Zákon vytváří nový základ pro posílení
systematického přístupu k veřejnému zdraví a posiluje vývoj politik a plánování na základě
lokálních problémů a potřeb. Tvoří také základ pro posílení koordinační činnosti mezi
různými sektory a hráči na poli veřejného zdraví (Øien, 2016).
Aktivity v rámci veřejného zdraví jsou nejčastěji vykonávány na lokální úrovni a
jsou plně v kompetenci jednotlivých municipalit, což ustanovuje nový zákon o veřejném
zdraví z roku 2012. Ty jsou nejen zodpovědné za primární zdravotnickou péči, ale také
prevenci a implementaci programů, které ukládá národní zdravotní politika a strategie.
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Municipality hrají v oblasti veřejného zdraví naprosto klíčovou roli a podpora zdraví je
jejich celospolečenskou povinností a prioritou.
Obr. 21: Aktéři v oblasti veřejného zdraví, které Norové považují klíčové

Zdroj: (Fosse and Helgesen, 2017)
Zákon na ochranu veřejného zdraví z roku 2012 všem 19 municipalitám ukládá
v oblasti veřejného zdraví množství povinností a závazků. Mezi ně patří sběr
epidemiologických dat, monitoring a koordinace lokálních aktivit. Na základě této
povinnosti vznikly v jednotlivých municipalitách takzvané profily veřejného zdraví (Public
Health Profiles), které poskytují souhrnný přehled o lokálním stavu zdraví obyvatelstva a
veškerých aktivitách a faktorech, které ho ovlivňují. Profily jsou sestavovány na základě
34 různých indikátorů, které byly stanoveny vládou. Profily slouží jako účinný nástroj
porovnávání různých lokalit země a hojně jej využívají například média, která je zveřejňují
a porovnávají mezi sebou různé části Norska (Øien, 2016). Jako příklad uvádím profil
města Tromsø, který je k náhledu v příloze č. 2.
Vysoká míra decentralizace a integrace veřejného zdravotnictví do zdravotnického
systému je v případě Norska naprosto unikátní. Funkčnost systému zajišťuje zejména
vysoká míra koordinovanosti a sdílené úsilí velkého množství aktérů. Veřejné zdraví
nefunguje pouze formálně v rámci národní strategie, ale je proměněno v konkrétní akce a
činy, které mají reálný dopad a účinek na zlepšování zdraví obyvatel země.
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5.8 Programy podpory zdraví
Norská vláda vynaložila za poslední dekádu značné úsilí a podnikla nespočet kroků
k tomu, aby podpořila vývoj směrem k lepšímu zdraví svých obyvatel. Zlepšení
stravovacích návyků, podpora pravidelné fyzické aktivity nebo snížení konzumace
alkoholu a množství kuřáků v populaci jsou jedny z hlavních cílů velkého množství
strategií a národních akčních plánů.
Příkladem jsou Národní strategie proti kouření 2006-2010 (National Strategy for
Tobacco Control 2006-2010), Norský akčí plán na výživu 2007-2009 (Norwegian Action
Plan on Nutrition 2007-2009), „Recept na zdravější stravu“ ; Norský akční plán na
podporu fyzické aktivity 2005-2009 („Recipe for a healhier diet“ ; the Norwegian Action
Plan on Physical Activity 2005-2009) nebo Norský akční plan proti drogám a alkoholu
2007-2010 (Norwegian Action Plan on Alcohol and Drugs 2007-2010) (Ringard, 2013).
V roce 2013 vstoupilo v platnost omezení propagace nezdravého jídla a nápojů
cíleného zejména na děti. Cesta k tomuto opatření nebyla jednoduchá a přecházela jí
mnohačetná jednání vlády a výrobců těchto produktů. V rámci opatření platí například
zákaz umisťování nezdravých produktů hned na stojany přímo vedle kas. Ředitelství pro
zdraví se dále zasadilo o tzv. Nøkkelhullet, což je speciální označení naopak zdravých
výrobků v obchodech. Označují se takto výrobky, které mají zpravidla méně tuku, solí,
cukru a jsou bohatší na vlákninu v porovnání s výrobky stejného typu.
Dle dat OECD z roku 2012 vidíme, že výskyt obézních dětí mezi 5-17 lety v Norsku
je pouhých 13,8%, v České republice poté téměř 21%.
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Obr. 22: Výskyt obezity mezi chlapci a dívkami 5-17 let, 2012 země OECD

Zdroj: (OECD, 2012)

5.9 Sreeningové programy
Screeningové programy v Norsku provádí Norský registr rakoviny (Cancer Registry
of Norway). Na programy se vztahuje standardní spoluúčast jako u jiných vyšetření (250300 NOK za provedený test) a jsou iniciovány podle typu různými způsoby tak, aby
oslovily danou rizikovou skupinu (Kreftregisteret.no., 2018).
1. Screening nádorů prsu Mammografiprogrammet (od roku 1995 ve
vybraných municipalitách, od roku 2004 plošně).
V rámci národního screeningového programu na rakovinu prsu jsou každé dva roky
zvány ženy mez i 50 a 69 lety na mamografické vyšetření prsu. Podle studie provedené
mezi roky 2007-2014 se preventivní mamografie zúčastnilo celkem 84% všech adresně
pozvaných žen (Sebuødegård et.al., 2016).
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2. Screening nádorů děložního hrdla (Národní screeningový program od
roku 1995).
Pro ženy od 25 do 69 let je doporučeno projít pravidelným vyšetřením každé tři roky.
Každá žena po dovršení věku 25 let dostane první zvací dopis na vyšetření. Ženy, které se
podle výpisu z registrů screeningů pravidelně neúčastní, obdrží připomínkové dopisy
s pozvánkou k vyšetření. Z dat je patrné, že screeningu se v inkriminované věkové skupině
účastnilo mezi lety 2006-2008 60-70 % žen (Haldorsen, 2011).
Obr. 23: Pokrytí v rámci screeningu na rakovinu děložního hrdla u jednotlivých
věkových skupin v Norsku mezi lety 1992-1994 (před národním screeningovým
programem) a 2006-2008 (po jeho zavedení)

Zdroj: (Haldorsen, 2011)
3. Screening nádorů kolorekta (různé pilotní projekty od roku 2009).
Pro muže a ženy mezi 50 a 74 lety. V pilotní studii bylo ke sreeningu kolorektálního
karcinomu adresně pozváno celkem 20 780 osob. Celková míra účasti byla 65% (Gondal
et.al., 2009)
Vysoká účast Norů na screeningových programech není náhodná, jsou k účasti totiž
opakovaně nabádáni a to i například ze strany praktiků. Za motivování jednotlivců
k prevenci jsou lékaři v Norsku přímo zodpovědní a mají povinnost se angažovat
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v regionálních programech podpory zdraví a podávat relevantní a individualizované
praktické rady svým pacientům. Jsou zavázání k tomu, aby pacientům podávali informace
a rady vedoucí k jejich zdravějším informovaným volbám a přispívají tak k edukaci
a zvyšování zdravotní gramotnosti. Jakékoliv preventivní opatření, které navrhnou, musí
být v souladu se sociálním kontextem jedince a jeho zázemím. Pracuje se tedy
systematicky i s rodinou a nejbližším okruhem jedince, pokud je nutné učinit opatření,
která mají například snížit riziko konzumace alkoholu nebo přimět jedince ke zvýšené
fyzické aktivitě (Norwegian College of General Practitioners, 2011).

5.10 Boj s rizikovým faktorem kouření
Počet kuřáků v Norsku dosáhl svého maxima kolem roku 1970, od té doby se vláda
země neúnavně věnuje prosazování opatření a zákonů, která mají jejich počet nadále
snižovat. Komplexní opatření na kontrolu tabáku, speciálně vytvořená vládní agentura,
která se problematikou zabývá a striktní legislativa se systémem vymahatelnosti, jsou
hlavní pilíře boje Norů s tabákovým průmyslem. Jejich téměř 50.letá historie v boji s tímto
rizikovým faktorem z nich dělá světového lídra a příklad pro další země světa (WHO,
2010).
Obr. 24: Počet kuřáků v populaci v Norska od roku 1993–2014

Zdroj: (OECD, 2018)
Z obrázku č. 24 je patrné, že se Norům od 90. let podařilo snížit počet kuřáků
v populaci o více jak 50%. Tyto výsledky jsou obdivuhodné a stojí za nimi systematická
a organizovaná snaha v boji proti kuřáctví.
Hlavní zákon o tabákových výrobcích (Norwegian Tobacco Act) vstoupil v platnost
v roce 1975 a znamenal začátek označování krabiček cigaret upozorněním na škodlivost
tabákového kouře, určení věkové hranice 18 let pro prodej tabákových výrobků a částečný
zákaz propagace těchto produktů. Od roku 1988 platí zákon, který chrání proti tabákovému
kouři v zaměstnání a povoluje pouze oddělené kuřárny. V roce 2001 byla do národní
legislativy implementována Evropská direktiva 2001/37/EC týkající se regulace
tabákových výrobků. V roce 2004 bylo zakázáno kouření v barech a restauracích a v roce
2010 bylo kompletně zakázáno vystavovat cigaretové krabičky v prodejnách. Od roku
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2011 jsou navíc všechny krabičky povinně označovány obrázkovým i textovým
upozorněním (musí zabírat až 40% obalu) a od roku 2014 je kompletně zakázáno kouřit na
veřejných místech. Na území Norska je také zákaz výroby tabákových výrobků pro
všechny tabákové koncerny a daně na tabákové výrobky jsou zde jedny z nejvyšších na
světě (IHME, 2016). Země dokonce investuje do monitoringu tabákového průmyslu a
spolupracuje úzce s WHO, které věnovala přes 19 milionů norských korun na podporu
organizace v dalším boji s tabákem a alkoholem (Regjeringen.no., 2016).
Jedním z hlavních elementů norské národní strategie je také prevence v této oblasti
mezi mladými lidmi. Cíl je, aby se mladá generace ani nenaučila kouřit a intervence
probíhají v rámci školních programů v jednotlivých municipalitách. Mezi lety 2000-2011
se podařilo udělat velké pokroky. Prevalence kuřáků mezi mladými lidmi klesla z 32% na
17% (Norwegian Directorate of Health, 2012).
Norsko také investovalo nemalé prostředky do celonárodních kampaní proti kouření,
které mají podle průzkumů prokazatelně vliv. Všechny norské kampaně jsou evidencebased (založeny na důkazech) a důkladná je i jejich evaluace a zhodnocení efektivity.
Kampaně jsou segmentovány podle věkových a socioekonomických faktorů a využívají
nejsilnějších komunikačních kanálů, jako je například národní televize. V kampaních jsou
využívány například i testimoniály bývalých kuřáků, kteří se nyní potýkají se zdravotními
obtížemi způsobenými kouřením, viz obrázek č. 20 (WHO, 2010).
Obr. 25: Přehled protikuřáckých kampaní v Norsku od roku 2003-2007

Zdroj: (WHO, 2010)
V Norsku je do protitabákových intervencí v rámci národní strategie proti kouření
zavzato velké množství hráčů z pole vládních i nevládních organizací. Multisektoriální
přístup se v tomto případě vyplácí a v případě Norska je ukázkou správně delegované
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autority na jednotlivá zařízení tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí různých
socioekonomických skupin a zajištěn reálný dopad na jednotlivce (Regjeringen.no., 2016).
Obr. 26: Přehled všech složek zapojených do boje proti tabáku v Norsku

Zdroj: (Regjeringen.no., 2016)
Lokální služby v oblasti poradenství a odvykání kouření jsou prováděny na několika
úrovních. Norové mají možnost se o své závislosti poradit například se svým
zaměstnavatelem, praktickým lékařem nebo v rámci Center zdraví viz obrázek č. 26
(Healthy life centers). Když je do Center zdraví referuje přímo praktik, mají na odvykací
program slevu. Poradenská činnost však nefunguje pouze jednostranně, poskytovatelé péče
mají povinnost se aktivně zajímat o svoje klienty a debatu o kouření s nimi v rámci
preventivních intervencí rozvést. Praktičtí lékaři mají v boji proti kouření klíčovou úlohu
a jsou dokonce finančně motivováni. Pokud lékaři v rámci svých služeb zahájí se svým
pacientem odvykací program, mají takovýto výkon proplacený částkou 150 NOK. Úkon
může být proplacen na jednoho pacienta až dvakrát ročně. Tyto úkony jsou každoročně
propláceny více než v 50 000 případech (WHO, 2010).
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6 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA
1. Zachycení historického kontextu: Vývoj zdravotnického systému v České
republice a Norsku
V počátcích 20. století vidíme u obou zemí ve formování zdravotních systémů
překvapivě podobné tendence. Z počátku byla v obou zemích zdravotní péče výsadou pro
privilegované vrstvy společnosti, což změnily v obou případech reformy, které péči
zpřístupnily i širším vrstvám obyvatelstva. V Norsku započalo formování norského
sociálního státu, byl zaveden rovný přístup ke zdravotnickým službám (universal health
coverage) a po vzoru Beveridgova modelu vznikla Národní zdravotní služba. Na území
dnešní České republiky se pod sférou sovětského vlivu po vzoru Semaškova
centralistického modelu zformoval národní sociálně-zdravotní systém, po revoluci
následovaný bismarckovským modelem všeobecného zdravotního pojištění. Direktivně
řízený systém v měl v našich zemích až do nástupu civilizačních chorob dobré výsledky.
Toto dokazuje i výrazné zlepšení stavu českého obyvatelstva, které můžeme sledovat od
50. do 60. let. V roce 1950 u nás byla střední délka dožití 62 let u mužů a 67 let u žen.
V Norsku to bylo ve stejném roce 70 let u mužů a 73 let u žen. O pouhých 10 let poté se
však ukazatele téměř srovnaly, střední délka dožití u nás činila 68 let u mužů a 73 let u
žen, zatímco v Norsku se ukazatele v průběhu těchto 10 let téměř nezměnily. Od 60. let
však zdravotní stav naší populace začal stagnovat a stav se nezměnil až do 90. let. U nás
uplatňovaný systém nebyl zřejmě dostatečně připraven na nástup civilizačních chorob a
paternalistický přístup státu s kurativně zaměřeným zdravotnictvím nedával příliš prostoru
na podporu zdraví a prevenci. V Norsku se mezitím formovaly vize o integraci veřejného
zdravotnictví do zdravotnického systému na všech jeho úrovních a preventivní péče byla
svěřena do rukou lékařů a odborníků ve zdravotnictví. Paternalistické přístupy
centralizované vlády však můžeme sledovat i v případě Norska. Tam se však situace v 80.
letech začala prudce měnit a autonomitu v oblasti zdraví získaly municipality.
2. Aktuální stav zdravotnických systémů, financování
Aktuální stav zdravotního systému v České republice se vyznačuje přetrvávajícími
centralistickými tendencemi. Úloha státu a garance adekvátní úrovně zdravotní péče je
zakotvena v ústavě a ústřední rozhodovací pravomoc má Ministerstvo zdravotnictví.
Systém funguje na principu solidarity a veřejného zdravotního pojištění, které všichni
občané platí ze svých příjmů. Dnešní norský systém je naopak v literatuře označován jako
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semicentralizová nebo dokonce zcela decentralizová forma národní zdravotní služby.
Norská vláda deleguje úkony spíše na podřízené specializované úřady a agentury a funguje
zejména jako legislativní a finanční záštita. Systém funguje na principu všeobecného
zdravotního pojištění, které občané platí ve formě daní. V obou zemích si občané musí
platit za nadstandardní lékařské úkony nebo léky, na jejichž nákup je v obou zemích roční
kumulativní limit. Nutno však podotknout, že právě limit na nákup léků je v obou zemích
v přepočtu na české koruny takřka stejný, takže když vezmeme v potaz to, že platy Norů
jsou několikanásobně vyšší než ty naše, lze poplatky vnímat spíše jako „připomenutí“
toho, že léky a péče nejsou zcela zadarmo. To samé platí o přímé spoluúčasti za úkony
v rámci zdravotní péče. V České republice byla v minulých letech většina těchto poplatků
zcela zrušena a zůstal pouze 90 korunový poplatek za poskytnutí neodkladné péče.
V Norsku si naopak „připlatíte“ téměř za všechny návštěvy lékaře nebo provedené testy.
Částky jsou však státem regulovány a nepřesahují stanovené stropy. Oba systémy se
vyznačují vysokou finanční ochranou obyvatel, solidaritou systémů a štědrým pokrytím
zdravotní péče. V mezinárodním srovnání jsou obě země chválené za vysokou kvalitu
lékařské péče, pokud jde však o prevenci, jen stěží nalezneme naší zemi uváděnou jako
zářný příklad dobré praxe. Norsko je naopak v tomto ohledu skloňováno výrazně častěji.
3. Zdravotní stav obyvatelstva a hlavní rizikové faktory
Pokud porovnáme střední délku dožití v obou zemích podle dat z roku OECD z roku
2015, zjistíme, že rozdíly jsou takřka nepatrné. V Norsku je to 81,5 let a v České republice
78,7 let. Rozdíl je tedy pouhých 2,7 let. Z těchto dat je patrné, že kvalitou lékařské péče
v žádném případě nezaostáváme za západním světem, ba naopak. Při podrobnějším
zkoumání těchto ukazatelů však zjistíme, že pouhá střední délka dožití nedokládá nic o
tom, zda se jedná o roky prožité ve zdraví nebo v nemoci. Výzkumy zkoumající ukazatel
HLY, tedy roky prožité ve zdraví, nám naopak ukazují, že čím dál tím větší porci z našich
životů budeme prožívat v nemoci. Data z roku 2015 pro Českou republiku ukazují, že
v nemoci strávíme celých 12,7 let života. Norsko na tom bylo naopak v tomto ukazateli v
roce 2008 nejlépe ze všech evropských zemí a ve srovnání s námi prožívali v nemoci téměř
jen polovinu let.
Při zkoumání nejčastějších příčin úmrtí v obou zemích nacházíme zajímavou shodu.
V České republice nejčastěji umíráme na ischemickou chorobu srdeční, cévní mozkovou
příhodu a na rakovinu plic. V Norsku je tento výčet nejčastějších příčin úmrtí takřka
totožný. Na prvním místě je ischemická choroba srdeční a dále rakovina plic a cévní
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mozková příhoda. Když se ale podíváme na data blíže, zjistíme, že podíl úmrtí na
ischemickou chorobu srdeční je v Norsku téměř o polovinu menší nežli u nás (14,1%
v Norsku a 25% v ČR). Norsku se totiž podařilo od roku 1990 podíl úmrtí na ischemickou
chorobu srdeční snížit o celých 57%. Ischemická choroba srdeční patří k civilizačním
onemocněním, jejichž vznik ovlivňují do velké míry behaviorální faktory, mezi které patří
například i kouření.
Mezi tři největší rizikové faktory ohrožující českou populaci patří kouření,
konzumace alkoholu a obezita. Všechny tyto faktory jsou behaviorálního charakteru a lze
jim předcházet prevencí. České republice se však boj s nimi dle dostupných dat příliš
nedaří. Naprosto nejhůře jsme na tom s celkovým počtem kuřáků v populaci, kterých je
podle dat OECD z roku 2017 celkem 22,3%, v Norsku je to o celou polovinu méně. Lépe
na tom nejsme ani s konzumací alkoholu, podle dat OECD z roku 2015 se u nás vypije
celkem 11,5 litru čistého alkoholu na hlavu. V Norsku je to poté opět necelá polovina.
I v boji proti obezitě jsou Norové znatelně napřed, od 90% let se jim podařilo snížit
procento úmrtí v souvislosti s tímto rizikovým faktorem o téměř 50%, i v Norsku se však
nadále jedná o největší rizikový faktor, ovlivňující populaci.
4. Veřejné zdravotnictví, zdravotní politika a podpora zdraví
V rámci veřejného zdravotnictví je nutné zaměřit se zejména na jeho pojetí v rámci
obou zemí, integrovanost ve zdravotnickém systému, a jasné cíle a orientaci. Zde poté
spatřujeme zásadní rozdíly. České pojetí pojmu veřejného zdraví odpovídá jeho
historickému kontextu v dobách, kdy se obor věnoval zejména boji s infekčními
chorobami. Jeho vymezení v rámci zákonů je nepřesné a vágní a prevence i podpora zdraví
jaksi stojí mimo něj. Jeho integrovanost ve zdravotnického systému je téměř mizivá a obor
postihuje v souladu s jeho českým výkladem spíše oblast tradiční hygieny a kontroly
infekcí než-li systémový přístup k ochraně, prevenci a podpoře zdraví celé populace.
Veřejné zdravotnictví je u nás plně řízené státem, což spíše přispívá k prohlubování
rigidity a neschopnosti adekvátně reagovat na aktuální problémy v oblasti zdraví zasahující
celou naši společnost. V Norsku naopak obor reflektuje jeho novodobé pojetí, které
rozhodně nejde ruku v ruce s centrálně řízenou agendou jednoho vládnoucího úřadu.
Norské veřejné zdravotnictví počítá s širokým množstvím hráčů na vládním i nevládním
poli a stará se spíše o funkce podpůrné jako je adekvátní finanční, koordinační a
legislativní podpora. Klíčovou roli poté hrají u nás téměř zatracované municipality (kraje),
kterým ochranu nad zdravím svých komunit přímo ukládá zákon.
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Cíle zdravotní politiky v České republice a na ni navazující programy podpory zdraví
jsou na centrální úrovni příkladně definované a vycházejí z adaptovaných klíčových
globálních dokumentů, jejichž hrdými signatáři jsme. Způsob exekuce a naplňování těchto
cílů však příkladnosti definic na papíře neodpovídá. Zdravotní politika ani programy
podpory zdraví nemají adevátní legislativní ani finanční podporu a co více, chybějí i
proškolení odborníci, kteří by se prevenci a podpoře zdraví měli na lokální úrovni věnovat.
Řešení nejsou systémová a postrádají jakoukoliv komplexitu. Norsko je naopak příkladnou
ukázkou toho, že fungující opatření, která reagují a aktuální problémy společnosti, musí
mít jasnou oporu v zákonech a akční plány a cíle národních strategií se nejen stanoví, ale
následně exekuují a vyhodnotí.
Ministersvo zdravotnictví ČR nám v rámci programu Zdraví 2020 slibuje nápravu a
poučení z předchozích pochybení v programu Zdraví 21. Doufejme tedy, že se nejedná o
pouhý prázdný příslib a výsledky budou reflektované i v ukazatelích zdravotního stavu
naší populace.
5. Veřejné zdravotnictví, zdravotní politika a podpora zdraví
Screeningové programy jsou velice účinným nástrojem prevence a mohou také
výrazně redukovat výlohy na nákladnou lékařkou péči v budoucnu. Obyvatelům je nabízí
oba systémy, zájem o ně se však velice liší. Porovnání tohoto ukazatele považuji za velice
důležité, protože vypovídá mimo jiné i o úrovni zdravotní gramotnosti obyvatelstva a míře
individuální zodpovědnosti za vlastní zdraví. V České republice byla screeningům
věnována v porovnání s ostatními opatřeními preventivního charakteru velká pozornost.
Ambiciózní projekt financovaný ze zdrojů evropské unie si kladl za cíl přivést lidi
k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví a adresně zval dané rizikové skupiny na
odpovídající vyšetření (zcela zdarma). Překvapením zřejmě poté bylo, když se setkal
s velice minimální odezvou ze strany občanů. Je nezbytné se zamýšlet hlouběji nad
příčinami tohoto stavu a učinit systémové kroky k nápravě. V Norsku je odezva na zvaní
k pravidelným screeningům nadprůměrná, ačkoliv si Norové za taková vyšetření v rámci
spoluúčasti musí platit. Norové mají však tu výhodu, že je k zodpovědnému chování
nepobízí pouze stát, ale například i lékaři, kteří mají rozhovory o prevenci v popisu práce a
úkony tohoto charakteru jim jsou propláceny. K obdobným opatřením v České republice
by byly nakloněni například plátci péče, kteří si samozřejmě umí spočítat, že léčení vyjde
mnohem dráž nežli péče. Stát se však k iniciování podobných ani jiných mechanismů
zvyšující zdravotní gramotnost populace a zodpovědné chování vůči vlastnímu zdraví
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příliš nemá. Je tedy velice pravděpodobné, že i další ambiciózní projekty adresného zvaní
zůstanou bez významných systémových změn i bez adekvátní odezvy populace.
6. Boj s rizikovým faktorem kouření
Norsko a Česká republika jakoby byly v případě boje s tímto rizikovým faktorem
ukázkou dvou naprostých protipólů. Norové s kouřením bojují již od začátku 70. let a
velice úspěšně, před námi je naopak ještě velice dlouhá cesta. Podíl kuřáků v ČR v roce
2014 byl podle dat OECD 22,3%. Podíváme-li se však na vývoj v kontextu předchozích
let, dochází jen k takřka nepatrnému zlepšování v řádů desetin procent. Můžeme tedy
konstatovat, že zdravotní politiky nebo jiné intervence se v této statistice výrazně
neprojevují. V Norsku bylo v roce 2014 kuřáků 13% a každý rok si v tomto ukazateli
polepšují minimálně o 2%. Snížení počtu kuřáků v populaci u nás bylo i jedním z cílů
strategie Zdraví 21 a na ni navazujícím programu Zdraví 2020. První významnější
protikuřácké opatření u nás bylo prosazeno v roce 2006 v rámci protikuřáckého zákona,
který zakázal kouření na některých veřejných místech (nemocnice, školy nebo úřady).
Nepřesné jsou i definice v zákonech a jejich následná vymahatelnost. Příkladem je nejasné
vymezení míst, kde se smí kouřit, které je často zneužíváno obyvateli, kteří zákon
nedodržují. Zákon však nezřídka kdy porušují i prodejci (zákon o reklamě tabákových
výrobků). Pokud je zavedena regulace, ale nikdo ji nedodržuje, poukazuje to na velmi
slabé postavení státu, který nedokáže chránit svoje obyvatelstvo před tak prokazatelně
nebezpečným rizikovým faktorem a zřejmě ho příliš chránit ani nechce. Pověst o silné
tabákové lobby nás v zahraničí předchází a jsme za ni kritizováni i v rámci mezinárodního
srovnání zemí. Dílčí lokální intervence bez základní podpory a jasného postoje státu vůči
této problematice budou mít jen velice mizivý efekt. Norové se naopak tabákového
průmyslu nebojí a zbrojí proti němu na všech frontách. Tabákový průmysl stále monitorují
a zavádí opatření, která rozhodně nenapomáhají vzkvétání tohoto „obchodu se zdravím“.
Nejen, že jsou striktní zákony vymáhané a norský státní paternalismus tak využívá své síly
a potenciálu na správném místě, Norové však nabízí i systémové řešení. Stát kuřákům sice
znemožní kouření téměř na všech místech, nabídne ale okamžitou pomocnou ruku
v podobě odvykacích programů, které fungují na několika úrovních v rámci lokálních
komunit. K úspěchu přispívá i motivace lékařů k zápisu svých pacientů na odvykací
programy, jsou za to totiž finančně odměňováni. Norsko využívá téměř všech nástrojů
prevence a podpory zdraví, které současné možnosti nabízejí. V médiích proběhlo několik
celostátních protikuřáckých kampaní, cigarety jsou jedny z nejdražších na světě a na
krabičkách přes množství obrázkových a textových upozornění na škodlivost tabáku téměř
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nenajdete logo značky výrobce. Kouření není zkrátka celospolečensky akceptováno a
snaha o jeho omezení je protkána systémem na všech jeho úrovních. Nikdo nemůže
zpochybnit, že norskému státu jde skutečně o zdraví svých obyvatel a že si plně uvědomuje
závažnost tohoto rizikového faktoru i jeho následky (včetně těch finančních, které by jeho
nepotlačení v budoucnu znamenalo). Na příkladu Norů v boji s tímto rizikovým faktorem
vidíme ukázku zdravého fungování oboru veřejného zdraví v praxi a zapojení všech složek
společnosti od státu, až po jednotlivce, kteří každý nesou svůj díl zodpovědnosti za obraz
zdravotního stavu populace.
1. V čem se liší přístupy k veřejnému zdraví v ČR a Norsku a proč?
Možné odpovědi na tuto otázku můžeme částečně spatřovat již v rámci historického
vývoje. Centralisticky koncipované zdravotnictví bývalého Československa bylo zaměřeno
zejména na potlačování infekčních chorob a pomocí zestátněné zdravotnické soustavy
rozšířilo poskytování solidární bezplatné zdravotnické péče pro veškeré obyvatelstvo.
Tento stav pouze upevnil prvky státního paternalismu a v rámci péče o vlastní zdraví
posílil sklony k neodpovědnému čerpání neomezené zdravotnické péče. V době, kdy došlo
k výraznému nárůstu civilizačních chorob, které jsou prokazatelně ovlivněné
behaviorálními faktory – tedy i našimi svobodnými volbami, bylo nasnadě posílit aspekty
individuální zodpovědnosti za vlastní zdraví a převést zodpovědnost výhradně z rukou
státu do rukou každého z nás. Problematická je v tomto smyslu i převaha pohledu na
zdraví z hlediska biomedicínského s neustálým opomínáním behaviorálních aspektů. Stále
u nás převládá medicínský přístup k řešení problémů a hlavními prioritami jsou v tomto
smyslu kontrola infekcí nebo tradiční hygiena. Dávno jsme se však měli přesměrovat na
podporu zdraví a prevenci. Státní paternalismus, patrný v obou zemích, u nás toto pojetí
pouze prohlubuje. Veřejné zdraví u nás není ukotvené ve zdravotnickém systému a nemá
přílišnou váhu ani sílu. Jestliže je v České republice úloha a podstata veřejného zdraví
popisována v zákoně způsobem, který neodpovídá úplnému obsahu a úloze této vědní
disciplíny a zákon v tomto případě reflektuje stát a jeho pojetí zdraví, které je pak
projektováno do pojetí zdraví jeho obyvatelstva, je celkem zřejmé, že se naše přístupy a
pojetí veřejného zdraví budou od pojetí jinde značně lišit. Zákon o ochraně veřejného
zdraví ve své první hlavě hovoří z velké většiny o zabránění šíření infekčních onemocnění
a obsáhle definuje karanténu a její opatření (Zákon č. 258/2000 Sb.). V tomto smyslu se
více přibližujeme pojetí veřejného zdraví na přelomu 19. a 20. století, kdy byla karanténa
opravdu vysoce aktuální téma, stejně jako boj se zákeřnými infekčními chorobami.
V systému řízeném „shora“ je absence přesného výkladu pojmů (veřejné zdraví, prevence
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a podpora zdraví) a jejich pevného ukotvení a opory v zákoně značně problematická.
Zdravotní politika taktéž postrádá oporu v zákoně a na programy podpory zdraví chybí
finance i pracovníci. Zdá se, že obor existuje pouze „na papíře“

řady strategických

dokumentů, které jsme jako řádní členové mnoha mezinárodních společenství přijali a
zavázali se k jejich adaptaci. Existujícím intervencím chybí řádná evaluace a návaznost na
řešení nejaktuálnějších a reálných problémů sužujících populaci. Stát nám svým pojetím
veřejného zdraví naznačuje, že dobrý zdravotní stav jeho obyvatelstva není jeho prioritou.
Norsko přistupuje k veřejnému zdraví poněkud komplexněji a zodpovědněji a jasně vidíme
jeho ukotvení a integrovanost v rámci zdravotnického systému. Norové pochopili, že
lokální potřeby je nutné adresovat lokálně a že stát musí fungovat zejména jako opora
(finanční a legislativní) a nikoliv jako hlavní vykonavatel funkcí veřejného zdraví. Norové
zdraví vnímají v jeho široké komplexitě a nečekají pouze až propukne nemoc, která se
začne draze léčit. Systém nefunguje pouze shora, ale pracuje i s individuálními potřebami
jedince a nabízí potřebnou edukaci obyvatelstva například ze strany ošetřujících lékařů.
Podobná edukace u nás chybí, přitom by se dala v našem paternalistickém pojetí využít
v náš prospěch. Pokud by nám lékař řádně vysvětlil možnosti prevence a ochrany vlastního
zdraví a nabídl adekvátní možnosti řešení, je pravděpodobné, že by to mělo na zájem
obyvatel naší země o vlastní zdraví nějaký vliv. Lidé v České republice nevnímají vlastní
zdraví jako individuální hodnotu. Chybí zde patrně také pevně zakotvené normy. Nikdo se
stále nepozastaví nad kouřícím člověkem na zastávce, ačkoliv podobné chování zakazuje
zákon již několik let. Proč by se také pozastavoval, když nevymáhání platné legislativy
toleruje sám stát.
2. Jaký dopad mají zdravotní politiky a kampaně?
Fungující zdravotní politiky a kampaně dopad mají, pokud je jejich implementace
podpořena sdíleným úsilím všech složek systému a jsou podpořeny adekvátní legislativou
a finanční podporou. Důležitý je zejména systémový přístup a zapojení velkého množství
různých hráčů. Systémem vytvořené podhoubí, které nepodporuje nezdravé volby a
v případě selhání jedince nabízí okamžitou podporu a řešení je kýžený stav, k jehož
dosažení však musíme ujít ještě dlouhou cestu. Z norského příkladu se však můžeme
hodně poučit. Hlavní příklady dobré praxe a doporučení shrnu v následující kapitole.
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6.1 Doporučení a diskuze
1. Co se můžeme od Norska naučit? Příklady dobré praxe
Funkční zdravotní politika není něco, co by se dalo jednoduše převést z jednoho státu
na druhý. Základem je zejména podpůrný a funkční legislativní rámec, dostatečné
množství financí a kolektivní úsilí všech složek společnosti zlepšovat a chránit zdraví
svých obyvatel. Takovéto změny jsou však systémového charakteru a dosažitelné spíše v
dlouhodobém časovém horizontu. Pokud se ptáme, co můžeme udělat nyní, cestou se zdají
být spíše dílčí kroky, které povedou k postupné nápravě a osvícení celého systému
veřejného zdraví a také každého z nás, kdo jsme jeho nedílnou součástí. Za klíčové
považuji o problematice veřejně mluvit a na existující problémy upozorňovat. Velice se mi
líbí inspirace norskými profily zdraví, které pravidelně prezentují jednotlivé municipality
(příloha č. 2, profil města Tromsø), a které jsou dále zveřejňovány v médiích. Kraje takto
vlastně soutěží o to, kdo je zdravější. U nás se z médií celkem často dovídáme informace
například o tom, v jakém kraji je nejnižší nebo nejvyšší nezaměstnanost. Kdo z nás by
chtěl ale patřit do nejobéznějšího kraje nebo do regionu, kde se nejvíce kouří? Data
podobné povahy o zdravotním stavu obyvatel v jednotlivých krajích k dispozici máme, je
tedy možné s nimi začít pracovat a reflektovat situaci na celospolečenské rovině. To samé
se týká i potenciálu využívání celostátních osvětových kampaní, které mají tu výhodu, že
cílí na široké spektrum obyvatel a mají potenciál ovlivnit celospolečenské normy.
Posilování veřejného zdraví v jednotlivých krajích a delegování zodpovědnosti za
zdraví komunit do regionů je další funkční model, který se v podání Norska osvědčuje.
Centra podpory veřejného zdraví u nás by neměla být řízena centrálně, ale měla by dostat
zpět svou autonomii, kdy bude stát plnit pouze roli podpůrnou. Ruku v ruce s tím by se
také postupně měl zvyšovat počet proškolených odborníků ve veřejném zdraví, kteří
zastanou v budoucnu v rámci mezioborové spolupráce mimo jiné i funkci koordinační,
která je v oboru naprosto nezbytná.
K posilování individuální odpovědnosti za vlastní zdraví v naší společnosti by mohlo
dále přispět rozšíření finanční spoluúčasti za zdravotní péči. Norský systém se spoluúčastí
občanů počítá, nezdá se však, že by se jednalo pouze o zvyšování objemu peněz ve
zdravotnickém systému. Částky jsou poměrně malé a zdají se být motivační. Když za něco
platíme, zpravidla si toho i více vážíme a uvažujeme nad tím, jak se k dané věci budeme
chovat. Totéž platí i o zdraví. Z mého pohledu by bylo rozumné zajít ještě dále a naopak
finančně postihovat ty, kteří se o své zdraví nestarají a představují tak pro systém velkou
85

zátěž do budoucna. Jsem si však vědoma toho, že podobná řešení jsou vcelku radikální a je
nutné nad nimi přemýšlet komplexněji.
2. Podnět pro další bádání
Velkou neznámou pro mne stále zůstává těžce měřitelná míra zdravotní gramotnosti
naší populace. Naše nezdravé volby a nízký zájem o bezplatné preventivní opatření
(příklad celoplošných screeningů) poukazují na mnohem hlubší problém než-li „pouze“ na
to, že si nevážíme vlastního zdraví. I takovéto chování bude mít totiž jistě svoje příčiny. Je
pravděpodobné, že si následky spojené s rizikovým chováním neumíme moc dobře
představit nebo jim zkrátka vůbec nerozumíme. Nedokážu si totiž stále dost dobře vysvětlit
moment, kdy obdržím do schránky adresnou pozvánku na bezplatné screeningové
vyšetření na moje jméno spolu s informací, že jsem v rizikové skupině pro závažné
onemocnění a já se přesto rozhodnu takové vyšetření neabsolvovat. Lze jen těžko
předpokládat, že na vině bude pouhá lhostejnost k vlastnímu zdraví. Mnohem více se
přikláním k závěru, že nemáme dostatečné množství informací k tomu, abychom dokázali
podobou situaci správně vyhodnotit a učinit tu správnou volbu ku zdraví. Navrhuji proto
provedení dalšího výzkumu v této oblasti, které nám umožní lépe chápat motivy pro
jednání lidí v oblasti zdraví.
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7 ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo zmapování přístupů k veřejnému zdraví v České
republice a jejich porovnání s přístupy v Norsku. Přestože výzkum poukázal v případě
obou zemí na řadu shod, zejména systémového charakteru, v nejpodstatnějších dimenzích
oboru veřejného zdraví a přístupů k němu se oba komparované celky diametrálně liší.
V Norsku je veřejné zdraví vnímáno více v souladu s jeho moderním pojetím a
v návaznosti na to je obor i adekvátně integrován do zdravotnického systému. Česká
republika naopak přistupuje k veřejnému zdraví spíše z pohledu tradiční hygieny a
nezabývá se už příliš jeho přesahem do oblasti prevence a podpory zdraví. Rozdíl
v různorodém uchopení veřejného zdraví v obou zemích se projevuje i v naplňování jeho
funkcí v praxi. Zdravotní politiky v České republice sice vycházejí ze stěžejních
mezinárodních dokumentů, chybí jim však adekvátní legislativní ukotvení, dostatek
finančních prostředků a větší zapojení například regionálních subjektů, které mají nejblíže
ke komunitám a které by dokázaly problémy lépe identifikovat a řešit. V Norsku se naopak
díky decentralizovanému přístupu daří lépe bojovat s hlavními rizikovými faktory
ohrožujícími norskou populaci. Z dat, která reflektují zdravotní stav obyvatel této země, je
patrné, že zdravotní politiky a na ně navázané programy podpory zdraví naplňují své cíle
mnohem lépe než ty naše. Tento závěr prokázal i podrobnější vhled do problematiky boje s
rizikovým faktorem kouření, který jsem provedla v rámci své komparace. Ukázka
fungování zdravotní politiky v praxi byla velice užitečným nástrojem na odhalení možných
souvislostí a pomohla lépe porozumět možným příčinám funkční a nefunkční dimenzí
obou přístupů.
Žijeme ve století precizní medicíny, která nám pomáhá dožívat se neustále vyššího
věku. Zároveň nás stále více ohrožují civilizační choroby, za jejichž vznik si do jisté míry
můžeme sami. Zdraví se tak stává nejen významnou celospolečenskou hodnotou, ale také
hodnotou každého z nás. I my se můžeme rozhodovat o tom, jak s touto hodnotou
naložíme a zda učiníme kroky ku zdraví či naopak. Jisté je jen to, že pouhý medicínský
přístup k řešení zdravotních problémů nám v blízkém budoucnu stačit nebude a
společenství se budou muset stále více zabývat vedle léčení chorob i tím, jak jim
předcházet. Právě tímto směrem by se měl ubírat obor veřejného zdraví, a to nejen v České
republice nebo v Norsku, ale globálně.
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50. Janković, S. (2010). Public health policy and management - competences,
education and training in Serbia. Stuttgart: Thieme.
51. Joint National Capacity Assesment on the Implementation of Effective Tabacco
Control Policies in Norway (2010). WHO: World Health Organization [online].
[cit. 2018-06-20]. Dostupné z: http://www.who.int/tabaccocontrol
52. Jong, C. (2011). Universal health care and temporal and spatial diffusion
patterns. University of Twente.
53. Jordan, E., Buchbinder, R., Osborne, H. (2010) Conceptualising health literacy
from the patient perspective. Patient Education and Counseling , vol. 79
54. Kalnická, V. (2017). Kolik zaplatí domácnosti za zdravotní péči. Statistika&My:
měsíčník Českého statistického úřadu [online]. [cit. 2017-04-06]. Dostupné z:
http://www.statistikaamy.cz/2017/08/kolik-zaplati-domacnosti-za-zdravotnipeci/-in-health.html
55. Kebede-Francis, E. (2010). Global Health Disparities: Closing the Gap Through
Good Governance. Sudbury, Mass: Jones & Bartlett Learning.
56. Kernová, V. (2009). Co je podpora a ochrana zdraví. Státní zdravotní ústav.
57. Kickbusch, I. (2001). Health literacy: addressing the health and education
divide. Health Promotion International, 16(3), pp.289-297.
58. Králíková, E. (2018). Centra pro závislé na tabáku NEJSOU adiktologickou
službou. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku [online]. [cit. 2018-06-20].
Dostupné z: http://www.slzt.cz/home
59. Kučera, Z. (2015). Zdravotní gramotnost české populace: Výsledky
reprezentativního šetření. [online] Státní zdravotní ústav. Available at:
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Efektivni_strategie_podpory_zdravi
_18062015/Zdravotni_gramotnost_ceske_populace_Vysledky_reprezentativniho
_setreni.pdf [Accessed 14 Jun. 2016].
60. Letošní Světový den zdraví se zaměří na prevenci infekčních onemocnění
(2014). MZČR: Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2016-

92

09-27]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/letosni-svetovy-den-zdravise-zameri-na-prevenci-infekcnich-onemocneni_8907_3030_1.html
61. Lindahl, A. and Squires, D. (2016). Norway : International Health Care System
Profiles. [online] The Commonwealth Fund. Available at:
http://international.commonwealthfund.org/countries/norway/ [Accessed 5 Apr.
2018].
62. Listina základních práv a svobod (1992). Poslanecká sněmovna Parlamentu
České republiky [online]. [cit. 2018-06-21]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
63. Malina, A. (2013). Úvod do veřejného zdravotnictví pro nelékaře. Praha: Institut
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
64. Mollen, S., Rimal, R., Ruiter, R. and Kok, G. (2013). Healthy and unhealthy
social norms and food selection. Findings from a field-experiment. Appetite, 65,
pp.83-89.
65. Mouralová, M. a Geissler, H. (2011) . Komparativní přístupy při zkoumání
veřejných politik. In: Současné metodologické otázky veřejné politiky. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2011, s. 170-193. ISBN 978-80-246-1865-4.
66. Nezdravý životní styl stojí Česko 520 miliard korun ročně (2013). VZP ČR:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky [online]. [cit. 2018-05-06].
Dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/nezdravy-zivotni-styl-stojicesko-520-miliard-korun-rocne
67. Noncommunicable diseases: Key facts (2018). WHO: World Health
Organization [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné z: http://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
68. Norwegian College of General Practitioners (2011). Policy document for the
Norwegian College of General Practice (NCGP).
69. Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: a challenge for
contemporary health education and communication strategies into the 21st
century. Health Promotion International, 15(3), pp.259-267.
70. OECD. (2017) Czech Republic: Country Health Profile 2017. State of Health in
the EU, OECD Publishing. Paris/European Observatory on Health Systems and
Policies. Brussels.
71. OECD. (2018). Health status - Life expectancy at birth - OECD Data. [online]

93

Available at: https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm
[Accessed 3 Jun. 2018].
72. Ogden, J. (2002). Health and the construction of the individual. 1st ed. Hove,
East Susses: Routledge.
73. Øien, H. (2016). Good Practice in the Field of Health Promotion and Primary
Prevention. Norwegian Directorate of Health.
74. Olecká, I., Ivanová, K. (2010). Metodologie vědecko-výzkumné činnosti.
Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. ISBN 978-80-87240-33-5.
75. Ožana, J. (2018). WHO: Počet kuřáků ve světě se snížil. ČTK: ČESKÉ
NOVINY [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné z:
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/who-pocet-kuraku-ve-svete-sesnizil/1627254
76. Petrášová, L., Kubálková, P. (2006). Protikuřácký zákon neurčuje hranice
zastávky. [online] iDNES.cz. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/protikurackyzakon-neurcuje-hranice-zastavky-fqj/domaci.aspx?c=A060105_212715_domaci_dp [Accessed 26 Jun. 2018].
77. Plechatá, I. (2013). Rozhovor se zástupcem ZPMV ČR. Onconet.cz [online].
[cit. 2018-06-16]. Dostupné z: https://www.ozdravotnictvi.cz/hodnocenipojistoven/rozhovor-zpmvcr/
78. Přehled stávajících screeningových program. příloha č. 6
(2015). Www.khspce.cz: Krajská hygienická stanice Pardubického
kraje [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z: https://www.khspce.cz/wpcontent/wp-content/uploads/Příloha-č.-6-_-přehled-screeningovýchprogramů.pdf
79. Ringard Å, Sagan A, Sperre Saunes I, Lindahl AK. (2013). Norway: Health
system review. Health Systems in Transition.
80. Rok 2018 ve zdravotnictví: Vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení domácí
paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné (2017). [online].
[cit. 2018-04-06]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/dokumenty/rok-2018-vezdravotnictvivyssi-platby-za-statni-pojistencezavedeni-domacipa_14545_114_1.html
81. Screeningové programy onkologických onemocnění a program adresného zvaní
(2014). ÚZIS: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit.

94

2018-06-05]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/screeningove-programyonkologickych-onemocneni
82. Sebuødegård, S., Sagstad, S. and Hofvind, S. (2016). Attendance in the
Norwegian Breast Cancer Screening Programme. [online] Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27686204 [Accessed 10 Jun. 2018].
83. Schadewitz, N., and Jachna, T. (2007). Comparing inductive and deductive
methodologies for design patterns identification and articulation. In:
International Design Research Conference IADSR 2007 Emerging Trends in
Design Research, 12-15 Nov 2007, Hong Kong.
84. Social determinants of health: Key concepts (2017). WHO: World Health
Organization [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné z:
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/key_concept
s/en/
85. Social indicators – illustrative example: Healthy years and life expectancy
(females/males, 2008) (2018). Http://ec.europa.eu [online]. [cit. 2018-06-08].
Dostupné z:
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/social_indicators_en.html
86. Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska,
Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review
and integration of definitions and models. BMC Public Health, 12(1), 80.
doi:10.1186/1471-2458-12-80
87. Sovinová, H. a Csémy, L. (2003). Kouření cigaret a pití alkoholu v České
republice. Praha: Státní zdravotní ústav.
88. Sovinová, H. a Csémy, L. (2015). Užívání tabáku v České republice. Praha:
Státní zdravotní ústav.
89. Srivastava, D. (2008). Is prevention better than cure?: a review of the evidence.
Research note for the European Commission, DG Employment and Social
Affairs, Brussels, Belgium.
90. Strejčková, A. (2007). Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: Pro SZŠ, obor
zdravotnický asistent. Praha: Fortuna.
91. Szu.cz. (2018). Oddělení podpory zdraví, SZÚ. [online] Dostupné z:
http://www.szu.cz/oddeleni-podpory-zdravi-1 [cit. 2018-04-12].
92. TFHC Market Study: Aligning Dutch Smart Solutions to Norwegian

95

Opportunities (2017). Task Force Health Care [online]. [cit. 2018-05-19].
Dostupné z: https://www.tfhc.nl/wp-content/uploads/2017/06/2017-TFHCMarket-Study-Norway.pdf
93. The Public Health System & the 10 Essential Public Health Services
(2018). CDC: Centres for Disease Control and Prevention [online]. [cit. 201804-23]. Dostupné z:
https://www.cdc.gov/stltpublichealth/publichealthservices/essentialhealthservice
s.html
94. Tobacco consumption in the Czech Republic ranks among the highest globally,
while anti-smoking measures are among the poorest worldwide
(2014). Onconet.cz [online]. [cit. 2018-06-17]. Dostupné z:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/302/Norway-andhealth-an-introduction-IS-1730E.pdf
95. Trojan, S. (2003). Lékařská fyziologie. 1st ed. Praha: Grada.
96. Tunder, R. (2011). The impact of health economics: a status report.
50(12):1543-9. doi: 10.1007/s00120-011-2729-x
97. United States Department of Health and Human Services (USDHHS). (2000).
Healthy people 2010: Understanding and improving health. 2 nd ed.
Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
98. Wakefield, M. A., Loken, B., Hornik, R. C. (2014). Use of mass media
campaigns to change health behaviour. Zákony pro lidi.cz [online]. [cit. 201806-23]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4248563/
99. What is public health? (2015). Sphweb: Boston University School of Public
Health [online]. [cit. 2018-06-05]. Dostupné z:
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/PH
100. Winkelstein, W. (2002). History of public health. Encyclopedia.com [online].
[cit. 2016-09-21]. Dostupné z: https://www.encyclopedia.com/science-andtechnology/biology-and-genetics/cell-biology/history-public-health
101. Winslow, A. (2016). American Society For Microbiology [online]. [cit. 201609-21]. Dostupné z: https://www.asm.org/index.php/choma/71membership/archives/842-winslow-charlesedward-amory

96

102. World Health Organization. The Ottawa Charter for Health Promotion.
Geneva, Switzerland: WHO; 1986 Nov 21. Dostupné z:
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index.html
103. Zákon č. 258/2000 Sb.: Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů (2018). Zákony pro lidi.cz [online]. [cit. 2016-09-21].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
104. Zavázalová, H. (2002). Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví. Karolinum,
Praha.
105. Zdraví 2020: evropská zdravotní politika (2014). MZČR: Ministerstvo
zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupné z:
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/ramcovy-souhrn-opatreni-zdravi2020_8526_3016_5.html
106. Zdraví 2020: Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.
(2014). Praha: Ministerstvo zdravotnictí ČR. ISBN 978-80-85047-47-9.
107. Zdravotnický systém v ČR (2012). Mighealthnet [online]. [cit. 2018-04-06].
Dostupné z:
http://www.mighealth.net/cz/index.php/Zdravotnick%C3%BD_syst%C3%A9m
_v_%C4%8CR

97

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Projekt diplomové práce
Příloha č. 2 – Zdravotní profil města Tromsø

98

Příloha č.1

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ
KATEDRA ŘÍZENÍ A SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH A
ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

Projekt diplomové práce

Jméno: Tereza Bačkorová
Osobní číslo: 59331544
Imatrikulační ročník: 2013

Praha 2015

Příloha č.1
Předběžný název připravované DP:
Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání
Vstupní diskuze problému:
V dnešní době zmítané civilizačními chorobami, stárnutím populace a neustále se zdražujícími metodami
kurativní medicíny se s pojmy, jako je veřejné zdraví či prevence, setkáváme stále častěji. Bohužel jim však
pořád není, minimálně v našich zeměpisných šířkách, přikládána taková důležitost, která by vzhledem k
smutnému trendu degradujícího zdraví české populace byla nasnadě (Šteflová, 2015). Ani světové statistiky
na tom však nejsou, až na pár výjimek (Skandinávské země), o moc lépe a ne nadarmo bije Světová
zdravotnická organizace na poplach kvůli efektivnější alokaci zdrojů mezi prevencí a medicínu a snaží se
státy usilovně přesvědčit, že investice do zdraví se opravdu vyplatí (WHO, 2005). Ano, vyplatí se a
jednohlasně se na tom shodují ekonomové zdraví z celého světa (Medicine et al., 2010). Jak je ale tedy pak
možné, že se u nás rok od roku snižuje objem zdrojů věnovaných na prevenci, přičemž se nepřímou úměrou
neustále zvyšuje objem zdrojů věnovaný léčbě, tedy kurativní medicíně (Wasserbauer, 2011)? Ze dvou
zdánlivě úzce propojených oblastí, jejichž podstaty nelze oddělit jednu od druhé, jsou dnes rivalové, kteří se
perou o pozornost a peníze. A ačkoliv se momentální celosvětové pozornosti těší spíše prevence, která na nás
v rámci statistik veřejného zdraví chrlí hrozivá čísla ze všech stran, peníze v rámci rozpočtů stále v tichosti
plynou druhým směrem (Srivastava, 2008) a nás by mělo zajímat, proč tomu tak je a jaké má tedy vůbec
prevence vedle nebo snad v rámci medicíny místo. Dle Groenewegena (2011) by tyto dvě sféry měly být do
budoucna úzce propojeny, což by mělo mít za následek snižování nákladů na zdravotní péči a změnu
struktury chronických onemocnění.
Jednou z charakteristik vyspělých západních společností je i touha po okamžitém užitku a jeho většinová
preference před užitkem dlouhodobým. Velice podobná situace vyvstává i v oblasti zdraví a přístupům
k němu (Sloan, 2012). Efektivita preventivní intervence se projeví často nejdříve až za deset let od její
realizace (dle dat SZÚ, 2015), na druhé straně však stojí medicína se svým silným konceptem medicinalizace
(Werveij, 1999), jež nám nabízí efekt okamžitý a po něm bohužel většina sáhne častěji. Není to však jen
otázkou volby jednotlivce, nýbrž příslušností k určitému systému a soustavě hodnot, které nám například
určují, zda je zdraví a prevence více věcí soukromou nebo kolektivní a veřejnou (García, 2006). Kdo je tedy
za naše zdraví doopravdy zodpovědný?
Po svém dlouhodobém pobytu v Norsku a působení ve státním zdravotním ústavu (SZÚ), který se jako
jediný v ČR komplexní prevencí v rámci veřejného zdraví zabývá, bylo nutné dojít k závěrům, že naším
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problémem nebude to, že bychom měli o dekádu horší léky, zdravotnická zařízení nebo lékaře. To, v čem se
však radikálně lišíme od svých (v tomto ohledu) vyspělejších sousedů (viz.výše), je chápání významu
hodnoty zdraví, zdravotní gramotnosti a pojetí konceptu prevence (Holčík, 2011). Tvorba politik,
preventivních programů a kampaní se zaměřením na podporu zdraví a zdravotní gramotnosti obyvatelstva
funguje po vzoru zahraničí i u nás, stejný efekt však zatím zdaleka nemá (Šteflová, 2015). Komunikujeme
tedy osvětu směrem k veřejnosti špatně, nebo je naopak chyba na straně přijímací strany? Pochopení daného
problému je velice komplexní a odpovědi na otázky, proč přístupy, které fungují v zahraničí, nefungují také u
nás, vyžadují hloubkovou analýzu tradičních hodnot dané společnosti s následným srovnáním se
společnostmi dalšími, což bude předmětem analýzy v mé diplomové práci.

Pracovní postupy a záměr práce:
V rámci své teoretické diplomové práce bych ráda analyzovala přístupy k veřejnému zdraví, prevenci a
zdravému životnímu stylu naší společnosti a následně je porovnala s přístupy k veřejnému zdraví v Norsku.
Následná analýza a porovnání by dále sloužila k vytvoření přehledové studie, která by mohla být použita jako
jeden z podkladů k tvorbě nových politik, preventivních programů a kampaní v rámci veřejného zdraví.

Výzkumná otázka a dílčí cíle:
Hlavní výzkumná otázka:
Jaké jsou přístupy k veřejnému zdraví v České Republice v porovnání s Norskem?
Specifické dílčí cíle:
1.

Popsání pojmů: zdraví, veřejné zdraví, zdravotní politika a prevence

2.

Srovnání zdravotní politiky, preventivních programů a kampaní – rozdíly v přístupech v kontextu
jednotlivých zemí

3.

Zachycení problému zdraví jako veřejného nebo soukromého statku a prozkoumání, kdo má - podle
politik - za zdraví zodpovědnost
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