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Ú V O D , VYM EZENÍ PROBLÉM U

Rozpad SSSR v roce 1991 s sebou přinesl pro obyvatele Ruské federace řadu změn 

jak v politické, tak ekonomické sféře. Socialistický direktivně řízený model hospodářství a 

života, který zde panoval více než 80 let byl postupně nahrazován modelem směřujícím spíše 

k demokracii, tržnímu hospodářství a decentralizaci (Gajdar, 2005). Transformační proces 

doprovázelo výrazné zhoršení životní úrovně a propad téměř jedné třetiny obyvatelstva do 

chudoby (Občarova, 2005).

V 90. letech se začaly výrazně zhoršovat demografické ukazatele a celkový zdravotní 

stav populace (WB, 2005, Andrejev, McKee, Školníkov, 2003). Znepokojení vyvolává 

především konstantní úbytek obyvatelstva, který v roce 2005 činil téměř pět milionu oproti 

stavu z roku 1991 (Goskomstat RF, 2005). V případě, že by se do úvahy nevzala migrace, 

která saldo přirozené měny na počátku 90. let vyrovnávala, úbytek by představoval 9 miliónů 

osob. Jedná se o důsledek nízké míry porodnosti, která je však charakteristická pro všechny 

země bývalého socialistického bloku a především výrazně zvýšené míry úmrtnosti (Da 

Vanzo, Grammich, 2002).

Ačkoli celkové zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva je jednou z hlavních priorit 

ruských vlád (viz národní projekt „Zdraví“) i prezidenta, který deklaruje nutnost zlepšení 

zdravotního stavu populace v každém programovém projevu1, indikátory zdravotního stavu 

se v porovnání s rokem 1989 zhoršují nebo v lepším případě stagnují.

1 Na stránce hlavních priorit prezidenta RF je  zdravotnictví uvedeno na prvním místě „Zvláštní pozornost je  
nezbytné věnovat rozvoji zdravotnictví, první pomoci, prevenci nemocí, očkování a efektivní dispenzarizaci 
obyvatelstva. Musíme výrazně snížit rozprostraněnost infekčních nemocí, zejména AIDS a dalších, zavést nové 
programy lékařské péče pro novorozence “ http://www.kremlin.ru/priorities/events31007/2005.shtml
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K hlavním problémům patří:

• zvyšování úmrtnosti ve všech věkových skupinách

Graf č. 1 : Hodnota koeficientu standardizované míry úmrtnosti ve věkové 
skupině 0-64 v RF a EU, (na 100 000 obyv.)
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Zdroj: European Mortality Databáze (MDB), WHO/Europe

Největším problémem je však extrémně vysoká úmrtnost mužů v produktivním věku 

(15-59), která se oproti 80. letům téměř zdvojnásobila.(Da Vanzo, Grammich, 2002, WHO, 

1999) V poslední době se však začíná věnovat zvýšená pozornost i problematice zdravotního 

stavu žen vyšších věkových skupin. Ženy se sice dožívají výrazně vyššího věku než muži, ale 

velmi často mají sníženou kvalitu života v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu a 

vysoké pravděpodobnosti osamělého života v chudobě. (Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005)

•  pokles střední délky života při narození

Tabulka č. 1 : Střední délka života při narození v Ruské federaci a v zemích EU 

(v letech)

RF EU -  průměr

Muži Zeny Muži Zeny

1980 61,44 73 70,75 77,36

1990 63,79 74,42 73,04 79,06

2000 59,15 72,36 75,62 81,15

2002 58,88 72,03 76,01 81,44

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

793,56

265,21
203,56

1989 2002

□  R u s k á  f e d e r a c e  ■  EU
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Vedle celkově nízké střední délky života při narození jsou občané RF rovněž 

vystaveni vysoké pravděpodobnosti, že se nedožijí vyššího věku v dobrém 

zdravotním stavu. Podle indikátoru DALE2 se v průměru občan RF dožije 58,6 let 

v dobrém zdravotním stavu (v EU 71,7 let). Muži se dokonce dožijí ve zdraví pouze 

52 let, což je s výjimkou Turkmenistánu (51,6 let), Kyrgyzstánu (52,2 let) a 

Kazachstánu (52,6 let) nejméně v Evropě.

•  vysoká kojenecká úmrtnost ve srovnání s vyspělými zeměmi3

Tabulka č. 2 : Kojenecká úmrtnost v Ruské federaci a v zemích EU,

(počet dětí do 1 roku na 1000 živě narozených)

Ruská federace EU

1980 22,02 12,42

1990 17,64 7,6

2000 15,22 4,75

2002 13,18 4,62

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

•  růst počtu případů nakažených infekčními nemocemi

Tabulka č. 3 : Výskyt TBC, HIV a hepatitídy B v Ruské federaci a v zemích EU, 

(incidence na 100 000 obyv.)

Ruská federace EU

TBC HIV(3-

letý

průměr)

Hepat.

B

TBC HIV (3- 

letý

průměr)

Hepat.

B

1980 53,63 25,21

1990 34,24 0,1034 21,86 15,15 1,09 2,95

2000 95,22 38,69 42,9 11,55 3,09 4,13

2003/2002 86,47 41,42 13,02 10,38 4,1 3,04

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

2 D A L E - Disability-adjusted life expectancy -  je  souhrnný ukazatel, který je  vypočítán na základě úmrtnosti a 
nemocnosti, a vyjadřuje počet let, kterých by se jedinec měl dožít ve zdraví.
3 Aktuálně je  tendence kojenecké úmrtnosti v RF klesající. Svého vrcholu dosáhla v roce 1993 - 20,27 mrtvých 
na 1000 živě narozených.
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CÍLE, HYPOTÉZY, METODY

Údaje o zdravotním stavu a úmrtnosti uvedená v úvodu práce vedou přinejmenším 

k zamyšlení jaké faktory a příčiny sehrály svou roli v prudkém zhoršení zdravotního stavu 

ruské populace, zatímco ve většině evropských zemí již od 2. světové války můžeme u 

indikátorů zdravotního stavu sledovat výhradně pozitivní trendy (WHO, 2005).

Prvním cílem práce je tedy analýza aktuálního zdravotního stavu4 ruské 

populace a vývoje, který zaznamenal v průběhu 90. let. Data jsou uváděna v historických 

souvislostech a ve srovnání s údaji vypovídajícími o stavu vybraných indikátorů v původních 

členských zemí EU (do května 2004) a v zemích bývalého Sovětského svazu. Vzhledem k 

teritoriální rozmanitostí RF je podle mého názoru třeba tento obraz rozšířit o specifika 

jednotlivých federálních okruhů a ve vybraných případech i regionů, které mají často značně 

odlišný vývoj.

Strukturu této části práce inspirovala do značné míry metodika WHO, která je 

uplatňována při vytváření zpráv o zdravotním stavu populace jednotlivých zemí. Detailně 

jsou popsány faktory, které se spolupodílejí na zdravotním stavu pojímaném v širším 

kontextu - vývoji důležitých makroindikátorů celkového socio-ekonomického vývoje RF a 

jejich dopadu na úroveň jednotlivce a domácnosti. Pozornost bude věnována i vybraným 

faktorům životního stylu (zejména kouření, alkoholu, výživě), o kterých se předpokládá, že 

sehrávají významnou roli.

Druhým cílem práce je přiblížit faktory ovlivňující zhoršený zdravotní stav 

obyvatel RF a zejména přiblížit faktory, které vedly v průběhu 90. let k zvýšené míře 

úmrtnosti. Vycházím z multidimenzionálního konceptu determinant zdraví. Podle tohoto 

konceptu ve vyspělých zemích ovlivňují níže zmíněné faktory zdravotní stav populace 

zhruba následujícím způsobem: genetický základ a životní prostředí se podílejí na 

zdravotním stavu populace 20%, zdravotní péče 10% a životnímu stylu se přisuzuje 50% vliv 

na zdravotní stav populace. (Drbal, 2002) Vzhledem k tomu, že není možné v horizontu 10- 

15 let uvažovat o změnách v genetické výbavě, budu se zabývat především kvalitou

4 Zdravotní stav lze definovat jako  obecný termín, označující zdravotní stav jednotlivce, skupiny nebo populace 
měřený podle definovaných norem. Mezinárodně respektované normy měření zdravotního stavu jsou určovány 
WHO. (IZPE, 2005)
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zdravotnického systému a faktory životního stylu a velmi okrajově zmíním i kvalitu 

životního prostředí.

V Rusku byla publikována řada souhrnných studií zabývající se příčinami aktuální 

vysoké úmrtnosti (WB, 2005, Da Vazo, Grammich, 2002) a byly zkoumány souvislosti, které 

by ji mohly objasnit. K nejčastěji uváděným příčinám se řadí především tyto faktory: 

zhoršení ekonomických a sociálních podmínek , transformační stres, špatný životní styl 

(alkoholismus, kouření) a pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče. Proto tedy druhá část 

bude do značné míry věnována přehledu hypotéz o příčinách zhoršení zdravotního stavu a 

snaze najít odpovědi na otázku, které faktory sehrály klíčovou roli při zvýšené míře úmrtnosti 

ruské populace. A snaze zodpovědět otázku do jaké míry se podílely socio-ekonomické 

změny na zvýšené úmrtnosti obyvatel RF?

Data a metody:

V této práci hrají klíčovou úlohu přesné údaje o stavu celé řady sociekonomických a 

demografických ukazatelů. Metodika zpracování a standardizace dat by měla zajistit jejich 

vzájemnou srovnatelnost.5 V této práci pracuji s daty z různých zdrojů, které jsem se snažila 

striktně používat následujícím způsobem:

• Pro mezinárodní srovnání využívám údaje z databází (DTB) Světové zdravotnické 

organizace (WHO), Světové banky (WB) a Organizace spojených národů (UN), které 

mají sjednocenou metodiku pro ukazatele z různých regionů a zemí světa.

• Pro údaje vypovídající o stavu populace RF používám údaje Ruského statistického 

úřadu Goskomstatu -  Demografické ročenky 2001, statistického sborníku Sociální 

situace a úroveň života obyvatelstva RF 2003, Statistické ročenky RF za rok 2004, 

výsledky sčítání lidu z roku 2002 a volně dostupné údaje na stránkách statistického 

úřadu a některé údaje pocházející přímo od státních orgánů, které se zabývají 

jednotlivými problematikami (Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje RF 

nebo federální služby).

• Dalším významným zdrojem informací byly výpočty různých ukazatelů uvedené 

v časopise Demoskop, který vydává ruská Akademie věd.

5 „Standardizace je  metoda, kterou lze použít při hodnocení kterýchkoli procesů, jejichž intenzitu ovlivňuje také 
struktura populace ... Úpravu při níž určitou věkovou strukturu zvolíme za standard, kterým vážíme míry 
úmrtnosti podle věku srovnávaných populací, označujeme za přímou standardizaci. “,(Kalibová, s.22). 
Standardem, který se používá pro standardizaci údajů o úmrtnosti WHO i Goskomstat je  standardní věková 
distribuce typická pro evropskou populaci.
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Problematické se ukázalo získání některých statistických údajů o skutečném rozsahu 

výskytu nemocí jako je TBC, AIDS atd., proto jsou uváděny odhady předních odborníků na 

tuto problematiku.

Další obtíží při analýze dat z ruských regionů se ukázala být jejich značná variabilita 

daná teritoriálními a klimatickými a v některých případech i etnickými odlišnostmi. Ruští 

vědci pro potřeby nejen statistiky, ale i sociální politiky vyvinuli metodiku zařazení 

jednotlivých subjektů federace do 8 zón na základě přírodních a klimatických podmínek, 

genderové struktury, typu rodin, počtu obyvatelstva, charakteru osídlení a ekonomického 

rozvoje teritoria, národnostního složení atd. Tyto zóny však nejsou vždy v souladu 

s administrativním členěním federace na federální okruhy a rovněž nereflektují aktuální 

vývoj. Například Čečenská republika nebo Dagestán je uváděna v zóně 2, tedy jako místo 

s velmi příznivými podmínkami pro život, (www.gks.ru) Proto jsou údaje o regionech 

uváděny spíše pro dokreslení celkového obrazu a lepší představu o specificích zdravotního 

stavu v RF.

Údaje o špatném zdravotním stavu ruské populace není možné dávat do souvislosti 

například s nízkou validitou statistických dat. To potvrdily výsledky longitudiální studie 

RLMS6 nebo studie realizované na malých výběrech (viz např. Bobak, Murphy, Pikhart, 

Martikainen, Rose, Marmot, 2000)7

Například v rámci mikrocenzu byly zkoumány i příčiny úmrtí a v odpovídající věkové 

skupině zjištěno následující při porovnání s oficiálními daty: Úmrtí v důsledku srdeční 

příhody 29% vs. 27%, infarktu 12% vs. 11%, rakoviny 16% vs. 18%, zranění/nehody 12% 

vs. 12%. (viz např. Bobak, Murphy, Pikhart, Martikainen, Rose, Marmot, 2000, str. 878)

V této práci byly využity metody sekundární analýzy dat -  analýza statistických dat a 

studium dokumentů a odborných studií. K verifikaci a ujasnění závěrů vyplývajících z těchto 

materiálů byly využity neformální rozhovory s odborníkem na oblast demografie (viz 

Kuranov, Vágnerová, 2002) a zkušenou ruskou lékařskou, pracující na vedoucí pozici ve 

fakultní nemocnici v Moskvě Lia Kogan Jasnaja.

6 Longitudiální studie RLMS (Russia Longitudinal Monitoring Survey) -  je  unikátní projekt UNC Carolina 
Population Center ve spolupráci s ruským statistickým úřadem, v rámci kterého byly u reprezentativního 
vzorku obyvatelstva RF od roku 1992 13krát na základě strukturovaných rozhovorů zjišťovány údaje o 
socioekonomické situaci domácnosti, os. charakteristikách a chování jejich členů a jejich zdravotním stavu. 
http://www. cpc. unc. edu/rlms
7 Studie jejím ž cílem bylo ověřit údaje o úmrtnosti vyplývající z  oficiálních statistik. Vzorek tvořilo 1600 
respondentů, kteří byly dotazováni na příčiny úmrtnosti a úmrtí v jejich rodině v únoru 2000. Jedná se o 
metodu, která je  demograjy využívána v případech, když údaje o úmrtnosti nejsou dostupná nebo spolehlivá.
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T e o r e t i c k á  v ý c h o d i s k a

KONCEPT DETERMINANT ZDRAVÍ, VYMEZENÍ A SOUHRN POZNATKŮ K VLIVU 
SOCIOEKONOMICKÝCH FAKTORŮ

Podle definice světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví „stav úplné tělesné, 

duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnosti nemoci nebo vady". Definice zdraví WHO 

je značně široká a není přijímána zcela bez výhrad. Zdraví je pojímáno jako komplexní a 

dynamický jev, který je ovlivňován celým spektrem životních podmínek. Definice tedy 

vyjadřuje tedy spíše sociální než čistě biomedicínský přístup ke zdraví.

V rámci medicínského modelu je zdraví definováno jako absence nemoci. Role 

zdravotnictví spočívá v tom, že na základě jasně definovaných ukazatelů určí fyziologické 

příčiny nemoci a určí léčbu, která vede k odstranění příčiny způsobující dysfunkci 

organizmu. Biomedicínský přístup dlouho přinášel úspěchy. Aplikace vědeckých metod a 

poznatků vedla k rozvoji nových léčebných a diagnostických postupů, vývoji účinnějších 

léků a očkovacích vakcín, což se velmi příznivě promítlo do prodloužení a zkvalitnění 

lidského života. V lidech postupně uzrávala představa o všemocnosti medicíny a lékařů a 

problematika zdraví byla redukována na otázku správné diagnózy a následné léčby. (Kaňová, 

2002)

V 50. a v 60. letech, kdy se objevila řada studií dokládajících vliv vybraných faktorů 

životního stylu na zdraví došlo k rozšíření čistě biologického pohledu na zdraví o 

behaviorální složku. Zdraví již tedy nebylo pojímáno pouze jako biologický jev, ale jako stav 

do jisté míry ovlivnitelný chováním a přístupem jednotlivce. Vedení vyspělých zemí 

zdůrazňovalo osobní zodpovědnost jednotlivce ke svému zdraví a dodržování zásad zdravého 

životního stylu. Důraz byl rovněž kladen na rozvoj medicíny a na efektivitu a rychlost, se 

kterou zdravotnické služby dokázaly jedince vyléčit, aby se mohl opět vrátit 

k plnohodnotnému životu. (Holčík, 1996)

V 70. letech se zájem vědců zabývajících se veřejným zdravím obrací k širším 

socioekonomickým podmínkám jako významnému faktoru ovlivňujícímu zdraví. 

Významnou roli sehrála zpráva kanadského ministra zdravotnictví Lalondea publikovaná 

v roce 1974. Tato zpráva poukázala na širší souvislosti mezi zdravím a následujícími 4 

oblastmi: genetickými a biologickými faktory, vlivem prostředí, rozsahem a charakterem 

zdravotnických služeb a životním stylem jednotlivců. Multidisciplinámí přístup a představa,
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že zdraví člověka je ovlivněno sociálním a environmentálním prostředím, ve kterém žije, je 

charakteristický pro sociální přístup ke zdraví. Byla tak zpochybněna představa, že 

zdravotnický systém je nej důležitější komponentou určující zdravotní stav populace.

Růst významu sociálních a environmentálních faktorů byl dán i změnou charakteru 

onemocnění a příčin úmrtí v období od 70. let. Infekční nemoci, které dříve byly příčinou 

nejvíce úmrtí byly již téměř vymýceny a vzrůstá podíl úmrtí na tzv. civilizační nemoci. 

Výrazné zvýšení počtu úmrtí v důsledku kardiovaskulárních, onkologických, metabolických 

a psychoneurotických poruch a nárůst počtu úrazů změnil pohled na primární důležitost 

zdravotnického systému pro zdraví populace. (Drbal, 2002)

„Determinanty zdraví představují soubor osobních, sociálních, ekonomických a 

environmentálních faktorů, ovlivňujících zdravotní stav jedince nebo společnosti. Jedná se o 

soubor faktorů, které se často vzájemně podmiňují a ovlivňují a jejich výsledný vliv je  

synergický.“ (IZPE, 2002)

Obrázek č. 1 : Přehled faktorů/determinant ovlivňujících lidské zdraví

C elkové socioekonom ické, kulturní a okolní podm ínky

Ž ivotní a pracovní podm ínky

Sociální a kom unitní vlivy

F aktory individuálního  
životního stylu

Zdroj: Bobak, Me Carthy, Perlman, Marmot, 2002
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V centru determinant zdraví se nachází faktory, které jsou sice velmi důležité (věk, 

pohlaví, genetické faktory), ale nemohou být změněny (1. vrstva). Individuální zdraví 

každého jedince je do značné míry ovlivňováno faktory životního stylu a jeho chováním (2. 

vrstva). Nicméně životní styl jednotlivce je do značné míry předurčen sociálními normami a 

sociálními sítěmi, ve kterých se jedinec nachází (3. vrstva). Sociální normy ve kterých 

jedinec žije jsou často dány jeho bytovými a pracovními podmínkami, vzděláním, zdravotní 

péčí atd. (4. vrstva). Tyto všechny faktory jsou potom ovlivňovány celkovými 

makroekonomickými a environmentálními podmínkami. (Bobak, Me Carthy, Perlman, 

Marmot, 2002)

Ve vyspělých zemích ovlivňují zdravotní stav populace tyto determinanty 

následujícím způsobem: zdravotní péče - 10%, genetický základ - 20%, životní prostředí - 

20%, a životní styl 50% . (Drbal, 2002)

Sociální determinanty

Vymezení základních determinant zdraví lze dále rozšířit o tzv. sociální determinanty. Na 

základě řady studií provedených v 80. a 90. letech bylo přesvědčivě doloženo, že s poklesem 

na sociálním žebříčku v jakékoli společnosti se zkracuje střední délka života. (Wilkinson, 

Marmot, 2005). K nej důležitějším sociálním determinantám řadíme: socioekonomické 

postavení (Morris, 2000), stres (Marmot, Stansfeld, 2002), dětství (Baker, 1998), sociální 

vyloučení (absolutní i relativní) (Towsend, P., Gordon, D., 2002), práci (ILO, 2005), 

nezaměstnanost (Ferrie ed., 1998), sociální oporu (sociální sítě a vztahy) (Berkman, Syme, 

1979), závislosti (UNOD, 2004), výživu (WHO, 2002) a dopravu.

Konkrétnější vymezení (operacionalizace) determinant zdraví

Ve studii vydané Evropskou komisí The health status o f  the European Union - 

Narrowing the health gap (2003) byly jednotlivé determinanty zdraví operacionalizovány 

následovně (s. 33 - 44):

1. Socioekonomický status8

a) makroekonomické ukazatele (HDP na os.) -  existuje předpoklad, že výše HDP na 

osobu vyjadřuje možnost státu i jedince investovat více finančních prostředků do 

zdravotních služeb.

* Měření socioekonomického statusu s sebou přináší značné obtíže, proto je  často operacionalizován indikátory 
- příjem, vzdělání, typ zaměstnání atd. Každá z těchto variant měření sociekonomického statusu má své výhody i 
nevýhody, které jsou  přehledně shrnuty v článku autorů Gakidou, Murray, Frenk (2000).
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b) vzdělanost -  je jedním z klíčových faktorů socioekonomického statusu. 

S narůstajícím vzděláním se zvyšuje pravděpodobnost vyšších příjmů, zdravého 

životního stylu a tudíž i lepšího zdravotního stavu.

c) domácnosti, rodiny a sociální sítě - rodina představuje pro své členy psychickou i 

materiální oporu. V řadě studií bylo doloženo, že existuje souvislost mezi úmrtností 

a zdravotním stavem jednotlivců žijících v úplných domácnostech a osaměle.

d) zaměstnanost -  stabilní zaměstnání vedle zajištění pravidelného příjmu, který je 

určující pro zajištění spokojeného života, poskytuje jedinci i realizaci a časovou 

strukturaci života, sociální a psychickou oporu. Na druhé straně nekvalitní pracovní 

prostředí může mít negativní vliv na zdraví člověka. Existuje souvislost mezi počtem 

odpracovaných hodin a zdravotním stavem.

e) nezaměstnanost -  v řadě studií byla u mužů prokázána souvislost mezi 

nezaměstnaností a zhoršeným zdravotním stavem a rovněž vyšší úmrtností v nižším 

věku.

2. Zdravé chování (zdravý životní styl)

Za nej významnější faktory životního stylu jsou považováno následující: 

a) kouření, b) alkoholová závislost, c) drogová závislost, d) výživa, e) fyzická 

aktivita, f) sexuální chování
v

3. Životní prostředí

Důkazy o tom, že by životní prostředí výrazně ovlivňovalo zdravotní stav jsou zatím 

omezené. Na základě dostupných údajů se předpokládá, že znečištění vzduchu je 

odpovědné za 40 000 až 150 000 úmrtí dospělých v EU ročně. K nejvíce rizikovým 

faktorům ovlivňující zdravotní stav z hlediska životního prostředí patří následující: 

v přírodě se vyskytující látky - dioxiny, olovo, dusičnany, siřičitany, ozón a 

sloučeniny na bázi benzenu, a v interiérech potom - radon, cigaretový kouř.

4. Podpora zdraví

Efektivní podpora zdraví by měla vést k omezení důsledků determinant zdraví. Měly 

by se v ní uplatnit 4 následující přístupy:

a. politika ochrany zdraví (legislativa a kampaně zaměřené na chování lidí),

b. prevence nemocí (očkování a skreening populace)

c. snaha o omezení rizikových faktorů a jejich komplexního působení (např. 

alkohol -  sociální problémy -  násilí)

d. aktivní propagace zdravého životního stylu
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5. Zdravotnické služby

Úroveň a dostupnost zdravotnických služeb patří rovněž k významným 

determinantám zdraví. Podle dřívějších modelů (70. léta) vycházelo, že zvýšení 

množství zdravotnických služeb o 1% vede ke snížení úmrtnosti o 0,1% . V současné 

době se zdá, že kvalita zdravotnictví nemá až tak výrazný podíl na zdravotním stavu 

populace.

Od konference v Alma-Atě (1978)9, kde byly ve větší míře diskutovány poznatky o 

kauzálních souvislostech mezi tzv. determinantami zdraví a zdravotním stavem populace 

začala WHO zohledňovat tyto poznatky ve svých doporučeních a programech k realizaci 

zdravotních politik na národní úrovni. Poznání, že růst civilizačních nemocí není možné 

zastavit většími investicemi do zdravotnických služeb vedlo k prosazování globální strategie 

„Zdraví pro všechny“ (Health for All, 1979). V rámci této strategie se klade primární důraz 

na podporu zdravého životního stylu a prevenci vzniku onemocnění.

Obrázek č. 2: Model determinant zdraví a podpory zdraví

9 K dalším významným konferencím patřila: Alma-Ata (1978), Ottawa (1986), Adelaide (1988), Sundswall 
(1991), Edinburg (1998) a Jakarta (1997)
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Na základě lepšího poznání příčin jednotlivých typů nemocí byly vytipovány v rámci 

základních determinant rizikové faktory pro vznik nemocí. Pro lepší představu lze uvést 

shrnující tabulku vlivu různých faktorů na jednotlivé typy onemocnění (Kunst, Bos, 

Mackenbach, 1998).

Tabulka č. 4 : Přehled faktorů, které se podílejí na vzniku onemocnění

Zdravotní problém Determinanty
Nízká porodní váha, 
předčasné porody

Kouření, konzumace alkoholu, užívání drog, 
dostupnost a kvalita zdravotní péče

Nešťastné náhody, úrazy Konzumace alkoholu, užívání drog, životní 
prostředí, dostupnost a kvalita první pomoci

Duševní poruchy Konzumace alkoholu, užívání drog, genetické 
dispozice, stres, jódový deficit

Nádorová onemocnění Kouření, výživa, cvičení, konzumace alkoholu, 
špatné stravovací návyky,dostupnost a kvalita 
zdravotní péče, genetické dispozice, expozice 
ionizujícímu, elektromagnetickému aU V  záření, 
znečištěné životní prostředí

Nemoci oběhové soustavy Kouření, konzumace alkoholu, výživa, obezita, 
cvičení, dostupnost a kvalita zdravotní péče, stres, 
vysoká hladina cholesterolu a dalších krevních 
lipidů

Infekční onemocnění Výživa, nezávadná kvalita jídla a pitné vody, užívání 
drog, sexuální chování, cestování, dostupnost a 
kvalita zdravotní péče

Astma a další respirační 
onemocnění

Životní prostředí, expozice prachu, chemikáliím, 
mikroorganizmům, kouření, dostupnost a kvalita 
zdravotní péče

<
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Zdroj: Kunst, Bos, Mackenbach, 1998, IZPE 2002
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N e r o v n o s t i  v e  z d r a v í

Již od 17. století existovalo povědomí o rozdílech ve zdraví způsobených životem 

v chudobě a nepříznivých podmínkách (W. Petty, L.R. Villerme). V 19. století se na základě 

průzkumů „Národního registru“ v Anglii objevují práce Williama Farr, John Snowa, Edwina 

Chedwicka a John Simona, kteří si uvědomovali důležitost zachycení přesných statistických 

podkladů pro popsání rozdílu v úmrtnosti v závislosti na bydlišti (hygienické podmínky), 

vzdělání a zaměstnání. (Whitehead, 2000). Existovala optimistická představa, že celkové 

zlepšení sociálních a ekonomických podmínek doprovázené rozvojem široce dostupné 

lékařské péče odstraní korelaci mezi kvalitou zdraví a socio-ekonomickým statusem 

jednotlivce.

Po druhé světové válce došlo k výraznému zlepšení zdraví a prodloužení délky života 

populace ve všech vyspělých zemích, nicméně zmíněné souvislosti zůstaly zachovány s tím 

jak roste vliv jednotlivých rizikových faktorů na lidské zdraví. V 70. letech byla ve Velké 

Británii D. Ennalsem publikována studie, která poukazovala na rozdíly v průměrné délce 

života mezi vysoce kvalifikovanými specialisty a nízce kvalifikovanými dělníky. Na základě 

této studie byl sestaven tým pod vedením sira Blacka (1980), který měl za úkol ověřit vliv 

zařazení v pracovní třídě a dalších faktorů na střední délku života. Tyto rozdíly se potvrdily a 

byly rovněž zjištěny rozdíly v četnostech úmrtí na různé choroby podle sociálních a 

ekonomických faktorů (například příslušnost k etnické skupině, typu a místu bydlení, typu 

domácnosti, vzdělání, životnímu stylu atd.). Od počátku 80. let až do současnosti byly 

nerovnosti ve zdraví předmětem celé řady studií, z nichž můžeme uvést například studii M 

Whitehead (1987), která potvrdila Blackovy závěry o vztahu sociálních tříd a zdraví.

Rovněž docházelo ke vzniku různých indexů „strádání“ jejichž autoři (např. Jarman, 

Townsend) se snažili na základě vybraných indikátorů predikovat potenciálně ohrožené 

skupiny, což se však ukázalo jako velmi problematické. Vedle faktorů, které lze měřit 

v absolutních číslech hrají významnou roli i psychické faktory a to jak jedinec vnímá svou 

materiální situaci a pozici ve společnosti. Významnou roli sehrává relativní deprivace, která 

je analýzou statistických dat nezjistitelná. (Katz, Peberdy, 2002)
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O vysvětlení nerovností ve zdraví se pokouší stovky studií, jejich závěry lze shrnout 

do 4 skupin hypotéz:

1. artefakt

Podle této hypotézy zjištěné nerovnosti ve zdraví jsou výsledkem nepřesných měření 

a metodologických obtíží při definování jednotlivých sociálních skupin a dalších 

kritérií.

2. sociální výběr

Autoři vychází z předpokladu, že trh práce působí selektivně a lidé se zhoršeným 

zdravím obtížně hledají své uplatnění na trhu práce z čehož vyplývá jejich nižší 

socioekonomický status.

3. behaviorální hypotéza

Bylo zjištěno, že v různých socioekonomických vrstvách existují různé modely 

chování ve vztahu k rizikovým faktorům (kouření, alkohol, zdravá výživa) a tyto 

odlišné přístupy ke zdravému životnímu stylu vysvětlují nerovnosti ve zdraví.

4. strukturální hypotéza

Zastánci strukturální hypotézy se soustředí na materiální a sociální podmínky, ve 

kterých lidé žijí. Chudoba a nepříznivé materiální podmínky výrazně ovlivňují 

zdravotní stav a tak přispívají k nerovnostem ve zdraví. (Kaňová, 2002)

Na úrovni EU bylo zjištěno, že ve všech členských státech, ze kterých byla dostupná 

potřebná data, existují nerovnosti v délce života a úrovni zdraví v závislosti na výši příjmu, 

vzdělání nebo typu zaměstnání. Lidé z nižších sociálních vrstev mají v průměru 2 až 3 krát 

vyšší riziko, že onemocní, budou invalidní nebo budou trpět zhoršeným zdravotním stavem. 

(Kunst, Bos, Mackenbach, 1998)
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Fa k t o r y  o v l i v ň u j í c í  z d r a v o t n í  s t a v  p o p u l a c e  R F

P r o f il  R F , a d m in is t r a t iv n í  č l e n ě n í

Mapa č. 1: Geografická mapa RF
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Oficiální název od roku 1991 zní Ruská federace - Rusko (PoccHňcKaa Oe^epaumi -  

Pocena). Na teritoriu o rozloze 17 075 400 km žije zhruba 143 milionů obyvatel. Přičemž
• 7 • • • .průměrná hustota osídlení je 8,37 na 1 km . Osídlenost jednotlivých regionů výrazně vanuje 

vzhledem ke geografickým a klimatickým podmínkám od 56 osob na 1 km2 po 1,1 osoby na
■y . . .  . . .

1 km . (demografičeskij ježegonik Rossii, 2002)

Z etnického hlediska je obyvatelstvo RF tvořeno následujícími etniky: Rusové 79,8 %, Tataři 

3,8%, Ukrajinci 2%, Čuvaši 1,1%, Baškirové 1,2 %, Čečenci 0,9%, Arméni 0,8 % a asi 140 

dalšími malými národnostmi.

Oficiálním jazykem používaném na celém teritoriu je ruština. Na území republik, 

krajů, oblastí a autonomních okruhů jsou úředními jazyky rovněž jazyky národní, pokud tak 

stanoví jejich ústavy.

Největší podíl obyvatelstva (72,4%) je bez vyznání. Nejvíce lidí se hlásí k pravoslaví 

(16,3%), Islámu (10%). Necelé procento tvoří katolíci (0,9%) a protestanti (0,8%).
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Podle Ústavy RF z r.1993:

Hlavním nositelem výkonné moci je prezident, který je volen ve všeobecných volbách 

na 4 roky a má rozsáhlé pravomoci na federální i regionální úrovni. Federální vláda mu je 

podřízena a nese hlavní odpovědnost za realizaci jeho politické linie. Ve federálních okruzích 

jej zastupují tzv. plnomocní představitelé. Od r. 2005 prezident nominuje kandidáty na 

nejvyšší výkonné posty v subjektech federace (gubemátory, prezidenty) a předkládá je ke 

schválení místním parlamentům.

Zákonodárnou moc na federální úrovni reprezentuje Federální shromáždění, který se 

skládá ze Státní dumy a z Rady federace. V dolní komoře parlamentu Státní dumě zasedá 

450 poslanců, kteří jsou voleni kombinovaným způsobem. Polovina poslanců je zvolena na 

kandidátních listinách v rámci proporcionálního volebního systému a druhá polovina 

většinově v jednomandátových volebních okruzích. Horní komora Rada Federace je tvořena 

178 zmocněnci nejvyšších představitelů výkonné a zákonodárné moci všech 89 subjektů RF, 

tj. zmocněnci gubemátorů a předsedů regionálních parlamentů.

Administrativní členění

Ruská federace je tvořena 89 subjekty federace - 21 republikou, 2 městy federálního 

významu (Moskva a Sankt Petěrburg), 6 kraji, 49 oblastmi, 1 autonomní oblastí (Židovská 

autonomní oblast) a 10 autonomními okruhy. Výnosem prezidenta ě. 849 z 13.05.2000 byla 

Ruská federace rozdělena na sedmi federálních okruhů. Jednotlivé federální okruhy jsou 

značně rozmanité vzhledem ke klimatických podmínkám a převládajícímu typu výroby a 

nerostnému bohatství.

Mapa č. 2: Administrativní členění RF
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Centrální federální okruh:
Belgorodská oblast, Brjanská oblast, Vladimirská oblast, 
Voroněžská oblast, Ivanovská oblast, Kalužská oblast, 
Kostromská oblast, Kurská oblast, Lipecká oblast, 
Moskevská oblast, Orlovská oblast, Rjazanská oblast, 
Smolenská oblast, Tambovská oblast, Tverská oblast, 
Tulská oblast, Jaroslavská oblast a město Moskva. -  
Administrativní centrum - Moskva.
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Severozápadní federální okruh: Karelská republika, 
Republika Komi, Archangelská oblast, Vologodská 
oblast, Kaliningradská oblast, Leningradská oblast, 
Murmanská oblast, Novgorodská oblast, Pskovská 
oblast, Něnecký autonomní okruh a město Sankt 
Petěrburg. -  Administrativní centrum - Sankt 
Petěrburg

Jižní federální okruh: Adygejská republika (Adygejsko), 
Dagestánská republika, Ingušská republika, Kabardinsko- 
balkarská republika, Kalmycká republika, Karačajevsko- 
čerkeská republika, Severoosetinská republika - Alanie, 
Čečenská republika, Krasnodarský kraj, Stavropolský kraj, 
Astrachanská oblast, Volgogradská oblast a Rostovská oblast. -  
Administrativní centrum - Rostov na Donu.
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Povolžský federální okruh:
Baškirská republika (Baškortostán), Marijská republika 
(Marij El), Mordvinská republika, Tatarská republika 
(Tatarstán), Udmurdská republika, Čuvašská republika - 
Čavaš respubliki, Kirovská oblast, Nižegorodská oblast, 
Orenburgská oblast, Penzenská oblast, Permská oblast, 
Samařská oblast, Saratovská oblast, Uljanovská oblast a 
Komi-permjacký autonomní okruh. -  Administrativní 
centrum - Nižnij Novgorod.
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Uralský federální okruh: Kurganská oblast, Sverdlovská 
oblast, Ťumeňská oblast, Čeljabinská oblast, Chantsko- 
mansijský autonomní okruh a Jamalsko-něnecký autonomní 
okruh. -  Administrativní centrum - Jekatěrinburg.

Sibiřský federální okruh: Altajská republika, Burjatská 
republika, Tuvská republika, Chakaská republika, Altajský 
kraj, Krasnojarský kraj, Irkutská oblast, Kemerovská oblast, 
Novosibirská oblast, Omská oblast, Tomská oblast, Citinská 
oblast, Aginský burjatský autonomní okruh, Tajmyrský 
(Dolgansko-něnecký) autonomní okruh, Usť-Ordynský 
burjatský autonomní okruh a Evenecký autonomní okruh. -  
Administrativní centrum - Novosibirsk.

Dálnovýchodní federální okruh: Republika Sacha 
(Jakutsko), Přímořský kraj, Chabarovský kraj, Amurská 
oblast, Kamčatská oblast, Magadanská oblast, Sachalinská 
oblast, Židovská autonomní oblast, Korjacký autonomní 
okruh a Čukotský autonomní okruh. -  Administrativní 
centrum -  Chabarovsk.

ta*1 Otfihrratoj
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INDEX KVALITY ŽIVOTA
Jako souhrnný ukazatel porovnávající celkovou kvalitu života v jednotlivých zemích 

světa OSN v pravidelných intervalech zveřejňuje Index lidského rozvoje, který je založen na 

3 základních indikátorech -  délce a kvalitě života, vzdělanosti a důstojné úrovni životních 

podmínek.10 V pořadí zemí zaujímala RF v roce 2003 63. místo mezi zeměmi se střední 

hodnotou indexu lidského rozvoje s hodnotou ukazatele 0,795 (UN,2004). Tento index se 

v porovnání s 80. lety snížil, neboť v roce 1980 dosahoval hodnoty 0,827. (DTB UN, ed. 

2005)

Kartogram č. 1 : Výše hodnoty indexu lidského rozvoje v evropském regionu

Evropský region, 2002

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Pro srovnání lze uvést, že ve skupině zemí s vysokou hodnotou indexu lidského 

rozvoje (do 0,8) se z bývalých republik SSSR umístily pouze Pobaltské země Estonsko 

(0,853) a Lotyšsko (0,852) a Litva (0,836). Ostatní země SNS jsou ve střední skupině (0,8- 

0,5), přičemž nejhorší místo (115) zaujímá Moldávie s indexem 0.671.

111 Maximální hodnota tohoto indexu je  1. Nejvyšší hodnotu indexu 0,963 dosáhlo Norsko. Dále do skupiny zemí 
s nejvyšší hodnotou tohoto indexu patří země EU, US, Austrálie, Kanada a rozvinuté země Perského zálivu a 
Střední Asie následováno zeměmi EU a US, Austrálie a Kanady
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V ý v o j  z á k l a d n íc h  m a k r o e k o n o m ic k ý c h  u k a z a t e l ů  v  k o n t e x t u

POLITICKÉ SITUACE 

Vývoj HDP

Hrubý domácí produkt RF přepočítaný na paritu kupní síly v průběhu 80. let postupně

rostl až do roku 1989, kdy dosáhnul 11 800 USD (Bemstand, Rabuška, 2005). V témže roce

byl HDP na osobu v tehdejších státech EU 13 848 USD na osobu (DTB UN).

Graf č. 2 : Výše HDP na osobu v přepočtu na paritu kupní síly (v USD)
v letech 1990 - 2002

—♦— Ruská federace —• —  EU

Zdroj : DTB UN, 2005

Po rozpadu Sovětského svazu došlo ke strmému poklesu z tehdejších 9768 na 4950 

USD v roce 1993. Na úrovni 4-5 tisíc stagnovala hodnota HDP až do roku 1997. Po defaultu 

v srpnu 1998 způsobeném prudkým pádem cen ropy dochází k výraznému ekonomickému 

růstu.11 Na něm se podílí zejména rostoucí vývoz ropy a plynu při trvale vysokých cenách 

těchto dvou komodit na světových trzích. Od roku 1999 roste ruský HDP v průměru 5-7% 

ročně a ruské ministerstvo ekonomiky ve své prognóze očekává pokračování tohoto trendu. 

(MZV ČR, 2005). Přestože HDP v letech 1998 -2005 vyrostl o 48% (oproti roku 1998), stále 

ještě nedosáhnul úrovně, kterou měl v roce 1991.12

11 Další příčinou ekonomického růstu je  ekonomická politika vlády. Rozpočet je  připravován s ohledem na nižší 
ceny ropy než jsou  aktuální a z  mimořádných zisků jsou  vytvářeny strategické finanční rezervy pro možné horší 
časy. Od 1. ledna 2004 byl vytvořen Stabilizační fond, který je  tvořen z příjmů, které stát získává z  ceny ropy 
přesahující 21 USD/barel. Cílem fondu je  podpora budoucích rozpočtů v období případných nízkých cen ropy. 
Fiskální disciplína se projevuje i tím, že se úroveň výdajů federální vlády od roku 2000 v zásadě nemění - ze 
14,1 % HDP vzrostla na 15,0 %.
12 HDP na osobu vyjádřeno v paritě kupní síly vzhledem k relativní kupní paritě národní měny k USD. Počítáno 
na základě standardního spotřebního koše pro jednotlivé země.
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Práce a zaměstnanost 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

K ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu se v RF počítají muži ve věku 16-64 let a ženy 

ve věku 16-59 let. V RF bylo v roce 2003 59,9% obyvatelstva ekonomicky aktivního13 

(Statističeskij ježegodnik Rossii, 2004). Nicméně rozdíly v úrovni zaměstnanosti 

ekonomicky aktivního obyvatelstva byly mezi jednotlivými regiony velké od 31% (Ingušsko) 

do 76% (Židovský autonomní okruh). Nízký podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva, pod 

50%, byl v roce 2002 v Aginsko-burjatském autonomním okruhu (AO) a v Kabardinsko- 

balkarské, Kalmycké, Tyvské, Adygejské a Burjatské republice.

Nezaměstnanost

V období Sovětského svazu byla míra nezaměstnanosti téměř nulová, neboť pro 

všechny lidi v produktivním věku existovala zákonem stanovená povinnost pracovat. Po roce 

1990 začala míra nezaměstnanosti postupně růst a svého maxima dosáhla v roce 1998 a 1999 

v souvislosti s defaultem. Tak jak v následujících letech docházelo k výraznému 

ekonomickému růstu snižovala se i míra nezaměstnanosti. Podle prognózy Ministerstva 

ekonomiky RF (2005) by se celková nezaměstnanost v Rusku měla v následujících letech 

snížit na úroveň okolo 6%. V RF je patrný velký rozdíl mezi registrovanou nezaměstnaností, 

která se dlouhodobě pohybuje okolo 2% (s výjimkou let 98-99) a reálnou nezaměstnaností, 

která je zjišťována statistickým úřadem na základě výzkumu.

Zdroj: www.gks.ru

13 Například v Databázi WHO je  pro rok 2003 uváděn údaj 50,3. Tento rozdíl však bude pravděpodobně dán 
odlišnými kritérii pro stanovení ek. aktivní populace.
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Příjmy domácností, chudoba 
Chudoba

Na počátku 90. let byla chudoba chápána jako fenomén, který doprovází transformaci 

a postupně dojde kjeho zlepšení. Po více než 12 letech však stále pětina obyvatelstva žije 

v chudobě. V průběhu 90. let podíl obyvatelstva žijící pod hladinou životního minima kolísal 

od jedné pětiny po téměř jednu třetinu populace.14 Snížení počtu obyvatel žijících v chudobě 

v roce 1994 nebylo důsledkem změny jejich ekonomické situace, ale změnou metodiky 

statistického sledování. V roce 1995 však došlo k opětovnému nárůstu chudých v souvislosti 

s krizí bankovního sektoru a následnému klesání míry chudoby až do srpnového defaultu 

v roce 1998. Zásadní zlom nastal v roce 2000, kdy ekonomický růst přispěl ke snížení 

chudoby a konstantně dochází k jejímu snižování.

Graf č. 4 : Podíl lidí žijících pod hladinou chudoby v letech 1992 - 2003 (v %)

Na základě šetření bylo zjištěno, že chudobou jsou nejvíce postihovány tradičně 

ohrožené skupiny: neúplné domácnosti, penzisti a rodiny s malými dětmi (Občarova, 2005).

14 V roce 2003 bylo provedeno v RF ve spolupráci se Světovou bankou šetření na 44,5 tisíci domácností s cílem 
zjistit úroveň příjmů domácností jako  podklad pro podrobnou analýzu chudoby.
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V roce 1992 výše středního příjmu klesla téměř na polovinu (53%) v porovnání 

s rokem 1991. V roce 2004 se po několika ekonomicky velmi úspěšných letech střední 

příjem pohybuje na úrovni 75% reálného příjmu v době rozpadu SSSR. Výše středního 

příjmu představuje v průměru 2 až 2,5 násobek stanoveného životního minima.

Graf č. 5 : Vývoj výše reálného středního příjmu (1991 = 100) ve vztahu k výši 
životního minima v letech 1991 - 2004

násobky
3 100

2,5

1,5

0,5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 střední příjem ve vztahu k životnímu minimu, násobek 
■ reálné střední příjmy v porovnáni s rokem 1W1 (1W1=100)

Zdroj: Demoskop, č. 199-200, 2005

Podíváme-li se na výši nominálních platů a penzí v jednotlivých federálních okruzích 

zjistíme značné rozdíly. Přičemž je třeba si uvědomit, že data za jednotlivé federální okruhy 

jsou silně způměrovaná. Existuje velký rozptyl v příjmech mezi jednotlivými subjekty 

federace v rámci jednoho federálního okruhu. Nejvyšší platy jsou v těchto oblastech: 

Něnecký autonomní okruh (AO) (19 025 RUR), Tjumenská oblast (16957 RUR), Jamalo -  

něnecký AO (23890), Chantsko-mansijský AO (19660 RUR), Tajmirský AO, Čukotský AO 

(18618 RUR), Sachalin, Kamčatka (12298 RUR) a Korjacký AO (14631 RUR).
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Graf č. 6 : Nominální výše platu a penzí v jednotlivých federálních okruzích
v roce 2004 (v RUR)
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Zdroj: www.gks.ru

Po roce 1990 se stala ruská společnost více diferenciovanou z hlediska rozložení 

disponibilních příjmů mezi obyvatelstvem. Rozdělíme-li ruskou společnost podle výše 

příjmů do 5 kategorií zjistíme, že v roce 2004 nejbohatších 20% ruské společnosti 

disponovalo více než 46% podílem z celkových peněžních příjmů ve společnosti, zatímco 

nejchudších 20% ruské společnosti disponovalo 5,5 % peněžních příjmů. Pro srovnání lze 

uvést, že v roce 1990 byl výchozí poměr 32, 7% u nejbohatší skupiny a 9,8% u nejchudší 

skupiny. (Demoskop, 1999-200, 2005).
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D e m o g r a f ic k ý  v ý v o j  

Počet obyvatel

V roce 2002 se v odborném tisku i v HSP začala objevovat v souvislosti s publikací 

dlouhodobých prognóz vývoje počtu obyvatelstva řada článků a studií upozorňující na 

zhoršující se demografickou situaci v Rusku. Od roku 1992, kdy počet obyvatel RF 

kulminoval (148,3 milionů obyvatel), se snížil jejich počet o více než 5 milionů na 142,9 

miliony v roce 200515. Většina publikovaných dlouhodobých prognóz předpokládá 

pokračování tohoto trendu. Oficiální prognóza Státního statistického úřadu RF uvádí, že 

podle středně optimistického scénáře v roce 2050 bude v Rusku žít 101,2 miliónů obyvatel16. 

K podobným závěrům dochází i experti OSN, podle nichž by měl počet obyvatel RF klesnout 

v roce 2050 na 104 miliónů ve střední variantě prognózy. Odhady významných ruských 

demografů jsou ve všech případech v průměru nižší a v pesimistické variantě počítají se 70 

milióny obyvatel.17 Je ovšem třeba poznamenat, že dlouhodobé prognózy obyvatelstva musí 

pracovat s vývojem celé řady faktorů od porodnosti, úmrtnosti a migrace až po vývoj 

různých politik a ekonomiky atd., a proto je nezbytné brát je spíše jako naznačení trendu.

Od 60. let počet obyvatel RF v průměru vzrůstal o 750 000 obyvatel ročně. V průběhu 

90. let se situace výrazně změnila a naopak stejné množství obyvatel RF v průměru ročně 

ubývá v důsledku snížené míry porodnosti a zvýšené míry úmrtnosti. Přirozený úbytek 

populace byl výrazně zmírňován v průběhu 90. let příchodem migrantů do RF. Jednalo se ve 

většině případů o etnické Rusy, kteří se stěhovali zpět do RF z bývalých svazových republik.

h Počet obyvatel k 1.11.2005 -  Rossija v cifrách - www.gks.ru
16 Podle nejoptimističtějšího scénáře 120,6 miliónů a podle pesimistického pouze 79,4 miliónů.
17 V prosinci 2001, proběhl seminář o metodách prognóz velikosti populace pod  záštitou ministerstva 
Sociálních věcí, kde byly diskutovány jednotlivé varianty, (podrobněji
http://demoscope. ru/weeklv/2002/05 l/tema05. php)

http://www.gks.ru
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Graf č. 7 : Vývoj přirozeného přírůstku/úbytku obyvatelstva v letech 1960 - 2004

Zdroj: Demografičeskij ježegodnik Rossi, 2002 a www.gks.ru

Přehled trendů -  porodnost, úmrtnost, migrace 
Porodnost

Poté, co se na začátku minulého století stabilizovaly míry úmrtnosti, je  populační vývoj 

ovlivňován především vývojem porodnosti, na jejíž výši závisí úroveň reprodukce populace. 

Po rozpadu Sovětského svazu se prudce snížila úhrnná plodnost z 2,007 (dítěte na ženu) 

v roce 1989 na 1, 3 v roce 2004. (Demoskop, 2005)

Graf č. 8 : Vývoj absolutního počtu živě narozených v RF v letech 1960 -  2004

31

http://www.gks.ru


Vyjádříme-li rozdíl mezi těmito lety v absolutních číslech počet narozených v roce 

1989 byl 2 160 559 zatím co v roce 2004 klesl téměř o 40% na 1502477.

Od roku 1999, kdy se narodilo nejméně dětí (1 214 689), počty nově narozených 

pomalu stoupají. Tento nárůst je ovšem předpokládaný, protože do fertilního věku se 

dostávají populačně silné ročníky z 80. let. V dlouhodobější prognóze bude nárůst porodnosti 

pokračovat i nadále, ale úhrnná plodnost se ustálí na hodnotách 1,4 až 1,5.18

Prudký pokles porodnosti v 90. letech je vysvětlován dvěma způsoby. Podle prvního se 

tak děje z ekonomických důvodů, podle druhého snížení porodnosti souvisí se změnou 

hodnot a procesem individualizace.

Pro hypotézu o ekonomických důvodech svědčí následující fakta. Podíváme-li se na 

míru plodnosti na konci 80. let, před rozpadem SSSR dosahovala hodnoty 2 a více, což bylo 

plně srovnatelné třeba s Anglií nebo Francií. V roce 1990, kdy došlo k prudkému poklesu 

životní úrovně řady obyvatel, poklesla úhrnná plodnost pod hranici 2 a dále postupně klesala, 

až dosáhla svého minima 1,171 v roce 1999, tedy bezprostředně po ekonomické krizi roku 

1998. Náklady spojené s výchovou dětí neustále stoupají, ale mzdy ani přídavky na děti tento 

vývoj nekopírují. V této souvislosti lze rovněž zmínit reprezentativní průzkum zjišťující, 

kolik dětí Rusové považují za ideální, kolik by si přáli a kolik jich reálně mít budou. 

Výsledky za rok 2000 ukázaly, že by si v průměru přáli mít 2 děti (2,12) a reálně očekávají, 

že budou mít jedno (0,94) (Bodrova, 2002).

Zastánci druhého přístupu zdůrazňují právě vliv hodnot na reprodukčním chování. 

Podle Višněvského existuje jistá nezávislost demografických procesů na sociálních 

podmínkách a na demografické procesy je třeba pohlížet v globálním kontextu. (Grammich, 

2002). Snížení porodnosti lze tedy chápat jako součást procesu druhého demografického 

přechodu19, který od poloviny 60. let probíhá v západní Evropě. Tomuto objasnění odpovídá 

postupně se zvyšující věk prvorodiček, který v roce 2001 dosáhnul 25, 9 let. V roce 2015 by 

se podle S. Zacharova (2002) měla nejvyšší míra porodnosti přesunout z věkové skupiny 20- 

24 do ve věkové skupiny 25-29, což podle něj bude znamenat, završení druhé demografické 

revoluce.

19 Druhý demografický přechod, který doprovází snížení porodnosti pod  hranici prosté reprodukce, růst 
nesezdaných soužití či zvyšování věku prvorodiček, bývá nejčastěji spojován s růstem individualismu a změnou 
hodnot obyvatelstva.
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Úmrtnost

Úmrtnost patří ke klíčovým demografickým procesům ovlivňujícím počet obyvatel. 

Vývoj úmrtnosti bude diskutována podrobněji v dalších částech.

Migrace

Tok migrantů v průběhu 90. let výrazně zmírňoval celkový úbytek ruské populace, ale 

tento migrační proud pomalu ustává. Rusko bylo cílovou zemí především pro etnické Rusy 

z bývalých republik SSSR. V roce 2004 největší množství imigrantů přišlo z Uzbekistánu, 

Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Gruzie a Moldávie. Nejvíce emigrantů z RF naopak 

odešlo do Německa (Demoskop, č. 195-196)

Graf č. 9: Migrační saldo mezi lety 1989-2004 (v 1000 os.)

Zdroj: www.gks.ru

Na počátku devadesátých let se často objevovaly obavy z odlivu „mozků“. Někteří 

analytici předpokládali, že může emigrovat 2,5 až 7 miliónů především vysoce vzdělaných 

specialistů (Da Vanzo, Grammich, 2002). Tyto obavy se však nenaplnily. Školnikov, který 

vypracoval analýzu ruských emigrantů, došel k závěru, že pouze malá část emigrantů má 

terciální vzdělání. A odchod špičkových specialistů (inženýři,vědci), pro které v současnosti
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není v Rusku odpovídající uplatnění, podle něj nebude znamenat takovou škodu pro ruskou 

ekonomiku, jak se obecně předpokládalo.

Dále je třeba uvést několik poznámek k vnitřní migraci, neboť v Rusku se 

vylidňování některých oblastí stává rovněž významným problémem. Z následující tabulky 

ě.5 je patrno, že do centrální částí Ruska se stěhují lidé z východu a severu. Tento proces lze 

označit za přímý následek rozpadu Sovětského svazu a současných ekonomických problémů. 

Příplatky, které byly lidem vypláceny k jejich výplatě, a další výhody ztrácí vlivem inflace 

stimulační funkci a navíc v řadě měst, která jsou většinou průmyslově monotematicky 

orientovaná, dochází ke zvyšování nezaměstnanosti. Rovněž řada občanů Ukrajiny a 

Běloruska se vrací do svých zemí z obavy ze ztráty občanství.

v

Tabulka č. 5 : Čistá migrace mezi federálními okruhy RF mezi lety 1991-2000 (v tis. 

obyvatel)

Výměna mezi 

regiony

Úbytek a přírůstek obyvatelstva

Rusko

celkem
centrálni

Severo

západní
Jižní Povolžský Uralský Sibiřský

Dálný

východ

Rusko, celkem 618,3 -148,6 165,1 294,6 -73,8 -185,9 -669,8

Centrální -618,3 -134,3 -89,9 -38,2 -51,8 -104,3 -199,8

Severo- západní 148,6 134,3 31,3 63,5 -4,4 -23 -53,1

Jižní -165,1 89,9 -31,3 19,4 -26,4 -66,8 -149,9

Povolžský -294,6 38,2 -63,5 -19,4 -59,4 -72,4 -118,1

Uralský 73,8 51,8 4,4 26,4 59,4 Blili ~28J -40,2

Sibiřský 185,9 104,3 23 66,8 72,4 28.1

Dálný východ 669,8 199,8 53,1 149,9 118,1 40,2 1 0 8 ,8 1 , . % .

Zdroj: Demoskop, 2002
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Stárnutí populace
Snížení porodnosti přispívá i k dalšímu nevítanému demografickému jevu -  stárnutí 

populace. Z demografického hlediska se jedná o proces, v jehož rámci se postupně mění 

věková struktura obyvatelstva tak, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje 

se podíl osob mladší 15 let. V případě rozvojových zemích graf věkové struktury 

připomíná spíše pyramidu, z následujícího grafu 10 je však patrné, že ruská společnost 

připomíná regresivní typ populace.

Graf č. 10 : Změny ve věkové struktuře ( v tisících)

1989

Změny ve věkové struktuře 
(v tis.)

2002
muzi zeny

I50D 1200 SCO 600 300 0  0  300 600 SCO IjOO I5C0 3CD 600 900 I2CD IS O

■ muži a ženy 0-15 
□ muži 16 - 69 ženy 16 - 54

□ muži 60+, ženy 55+
□ rozdíl mezi ženami a muži

Zdroj Goskomstat výsledky sčítání obyvatelstva 2002

Stárnutí populace je zatím zpomalováno vysokou úmrtností. Následující tvrzení může 

být chápáno jako neetické, nicméně vysoká úmrtnost svým způsobem ulehčuje sociálnímu 

systému. Jestliže dnes na 100 ekonomicky aktivních připadá 34 lidí v důchodovém věku, při 

dosažení úmrtnosti obvyklé pro vyspělé země by se tento index zvýšil na 42. Pro současný 

důchodový systém, který již nyní trpí řadou nedostatků bude znamenat úbytek populace 

kombinovaný s nárůstem osob staršího věku obrovský tlak.

20 Vzhledem k tomu, že odchod do penze je  v Rusku stanoven na 59 let pro muže je  lepší vycházet z  dolní 
hranice.
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Podle prognóz však ještě několik let poroste populace produktivního věku, neboť na 

trh práce přichází početné kohorty narozené v 80. letech a do důchodu budou odcházet slabé 

kohorty narozené v období 40. let. V absolutních číslech to znamená, že v roce 2005 

pracovní síla dosáhne více než 92 miliónu, což bude představovat 64% populace. Tato 

demograficky příznivá situace bude trvat do roku 2010 a poskytne Rusku několik let na 

potřebné reformy.

Problémy spojené s úbytkem a stárnutím populace představují velkou výzvu pro 

ekonomický systém země a vyžádají si změny v oblastech, jako je zdravotnictví, školství, 

důchodový systém a řadě dalších. (Da Vanzo, Grammich, 2002)

36



Z d r a v o t n í s t a v  p o p u l a c e

Střední délka života při narození
Jako souhrnný ukazatel, který velmi dobře znázorňuje trendy v oblasti zdravotního

stavu a úmrtnosti lze použít ukazatel střední délky života při narození21. Střední délka života 

při narození pro ruské muže i ženy v roce 2003 představovala 65,1 let. U žen byla střední 

délka života při narození v roce 2003 o 13 let vyšší (72) než u mužů (58,8). Z toho vyplývá, 

že například z chlapců, kterým je nyní 16 se jen 58% dožije 60 let.

Pro srovnání lze uvést data z mezinárodních statistik. Ve 205-ti státech na planetě 

tento ukazatel variuje v rozmezí 35 let (Botswana a Lesotho) po 82 (Japonsko). RF zaujímá 

mezi všemi zeměmi s 65 lety 133/135 místo. V ostatních státech bývalého Sovětského svazu 

s výjimkou Tádžikistánu a Turkmenistánu (63 let) je střední délka života při narození vyšší 

než v RF. Výrazně lepší je  situace v Pobaltských zemích, Ázerbajdžánu a Gruzii (72 let) 

(DTB UN, ed. 2003).

Na kartogramu znázorňujícím rozložení střední délky života při narození pro ženy 

v rámci evropského regionu je jasně patrný trend, že v západoevropských zemích se ženy 

dožívají o 5 let více než v bývalých zemích socialistického bloku a o 10 - 15 let více než 

v zemích bývalého Sovětského svazu. V rámci zemí SNS s výjimkou Pobaltských zemí a 

Gruzie s Arménií, kde je vyšší tento ukazatel variuje v rozmezí 70-75 let.

Kartogram č. 2 : Střední délka života při narození u žen v Evropském regionu

m m  -  £ 5

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

21 Ukazatel střední délky života (naděje dožití) je  založen na specifických mírách úmrtnosti v jednotlivých 
věkových skupinách. V této práci je  vždy uváděna střední délka života při narození pokud není explicitně 
vyjádřeno jinak.
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Rozdíl v trendu střední délky života při narození je ještě více patrný v případě mužů. 

Střední délka života při narození pro ruské muže 58,8 je jednoznačně nejnižší v evropském 

regionu. Ze zemí SNS je situace nejlepší a srovnatelná s evropskými zeměmi v Gruzii, 

Arménii a Tádžikistánu.

Kartogram č. 3 : Střední délka života při narození u mužů v Evropském regionu

IZZ3ié*»«.
Wm * "

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Vývoj střední délky života při narození v RF

V letech 1920 -  1960 se střední délka života při narození na území Sovětského svazu 

v souvislosti se zlepšením zdravotnictví a celkových socio-ekonomických podmínek vzrostla 

téměř o 30 let z počátečních méně než 40 let pro muže a 45 let pro ženy. Jestliže na konci 

šedesátých let byla střední délka života při narození v SSSR (69 - ženy, 63 -  muži, 1969) 

podobná jako v západních vyspělých zemích, později začala výrazně zaostávat, neboť 

v regionu EU a US po celou dobu dochází k jejímu pozvolnému vzrůstání.
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Graf č. 11 : Vývoj ukazatele střední délky života při narození v RF v letech 1962 - 2005

(v letech)

Zdroj: Demografičeskij ježegodnik, 2003 + údaje po roce 2002 -  www.gks.ru

Z křivky průběhu vývoje střední délky života při narození v RF od 60. let lze 

konstatovat, že smírným kolísáním stagnovala až do roku 1987, kdy vzrostla v důsledku 

opatření spojených s protialkoholovou kampaní, které byla realizována za vedení M. 

Gorbačova. Zlom ve vzrůstajícím trendu střední délky života při narození odstartovaném na 

konci 80. let nastal po roce 1990, kdy se rozpadl Sovětský svaz. V průběhu let 1990 - 2003 

klesla střední délka života při narození u žen o 2,5 roku a u mužů téměř o 5 let v porovnání 

s rokem 1990. Svého minima v 90. letech dosáhla střední délka života při narození v roce 

1994, kdy byla na úrovni 57,59 pro muže a pro ženy dosahovala hodnoty 63,98. Následně 

opětovně do roku 1998 vzrůstala, kdy dosáhla svého maxima v devadesátých letech a 

následně opět stagnuje.

Hodnoty ukazatele střední délky života při narození se výrazně liší nejen v případě 

pohlaví, ale i podle toho, zda člověk žije ve městě či na venkově. Zajímavé je, že tento 

faktor u žen na počátku 90. let nehrál žádnou roli, ale v roce 2003 již činil rozdíl 1 roku. U 

mužů žijících na vesnicí je střední délka života v porovnání s muži žijícími ve městě 

konstantně nižší o 1 až 2 roky (Socialnoje položenie regionov Rossii, 2003).
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Ještě výraznější jsou rozdíly ve střední délce života při narození mezi jednotlivými 

regiony RF.

Kartogram č. 4: Střední délka života při narození pro obyvatelstvo jednotlivých 

regionů RF v roce 1997

<76

1 1

<?2
<£E
c£4
<£D

Min. : 56 .4

R uská  fe d e ra c e  

66.9

Nejnižší hodnoty ukazatele 

střední délka života při 

narození:

56, 4 -  rep. Tyva,

rep. Altaj, Kemerovská obl.,

Sachalinská obl., rep.

Chakasija

Nejvyšší hodnoty ukazatele 

střední délka života při 

narození:

Dagestán, Krasnojarský kraj, 

Kurská oblast, Moskva, 

Murmanská oblast

(www.gks.ru. 2005)

Zdroj: WHO, 1998

Souhrnně situace podle federálních okruhů rozdělena podle pohlaví vypadá 

následujícím způsobem. Celkově střední délka života při narození u mužů ve sledovaném 

období klesla o 5,2 roku. Na počátku 90. let byly rozdíly ve střední délce života při narození 

u mužů mezi jednotlivými federálními okruhy v rozpětí zhruba 2 let. V roce 2003 byl však 

rozdíl mezi fed. okruhem s nejvyšší (Jižní -  61,6) a nejnižší (Dálný Východ -  56,3) střední 

délkou života při narození vyšší než 5 let. Rovněž dynamika zhoršování tohoto ukazatele 

byla diferenciovaná. V RF došlo ke zhoršení zhruba o 8%, zatímco ve federálních okruzích 

Ural, Dálný Východ, Přivolží a Severozápadním federálním okruhu se střední délka života 

při narození snížila o 10%.
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Graf č. 12: Změny ve stř. délce života při narození u mužů ve fed. okruzích v letech

1990-2003

70 t

■  1 990 13 2003 východ

Zdroj :www.gks.ru

Graf č. 13: Změny ve střední délce života při narození u žen ve fed. okruzích v letech

1990-2003

RF Centrální Sev.- zép. Jižní Přivoižský Uralský Sibiřský Dálný
východ

■ 1990 □ 2003

Zdroj : www.gks.ru

U žen je sice ukazatel střední délky života při narození výrazně vyšší než u mužů, 

nicméně i u žen došlo k poklesu v průměru o 2,4 roku ve sledovaném období. Největší 

změnu zaznamenal Severozápadní federální okruh, kde došlo ke snížení o 3,3 roku. V rámci
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federálních okruhů jsou změny ve střední délce života při narození velmi různorodé mezi 

jednotlivými subjekty. Proto je přesnější říci, že ve východních okruzích došlo k výrazné 

změně k horšímu v oblastech při hranicích s Čínou a na Čukotském a Kaměatském 

poloostrově a v ostatních subjektech Dálného východu a Sibiře došlo naopak k mírnější 

změně ve střední délce života při narození než v celoruském průměru.

Příčiny, které vedly ke snížení střední délky života při narození budou podrobně 

diskutovány v kontextu politického vývoje a z hlediska determinant zdraví v dalších částech. 

Krátce lze konstatovat, že na současné extrémně nízké naději dožití ruských mužů se 

nejvýznamnějším způsobem podílí především vysoká úmrtnost v produktivním věku (15-59), 

která se oproti 80. letům téměř zdvojnásobila.
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Základní ukazatele úmrtnosti
Vzhledem k výrazně odlišné míře úmrtnosti u mužů a u žen je důležité uvádět

ukazatele pro obě pohlaví odděleně. Pozornost bude věnována vývoji specifické úmrtnosti a 

následně vývoji kojenecké úmrtnosti, která jeho jediná z měr úmrtnosti zaznamenala 

v průběhu 90. let signifikantní zlepšení. Zvláštní pozornost bude rovněž věnována infekčním 

nemocem, neboť v řadě případů TBC, hepatitidy a AIDS začínají nabývat epidemických 

rozměrů a stávají se závažným ohrožením veřejného zdraví. (Bobak, Me Carthy, Perlman, 

Marmot, 2002)

Tabulka č. 6 : Koeficienty standardizované úmrtnosti v RF a EU v roce 2002,2003

(na 100 tis. obyv)

Muži Zeny
RF

(2003)
EU

(2002)
RF

(2003)
EU

(2002)
Standardizovaná míra 
úmrtnosti -  na 100 000 obyv. 2306,06 822,18 1081,96 499,04

Věková skupina 0-15 166,4 54,74 122,51 43,1
25-64 1981,73 413,47 625,08 203,66
65+ 10726,9 5257,17 6468,98 3420,5

Std. míra úmrtnosti na 
infekční a praz. nemoci ve 
všech věk.sk.

45,7 10,71 9,34 6,3

Std. míra úmrtnosti na nemoci 
oběhové soustavy ve všech 
věk.sk.

1183,72 293,96 673,45 190,47

Std. míra úmrtnosti na 
maligní neoplasmy ve všech 
věk.sk.

278,8 240,41 135,32 136,22

Std. míra úmrtnosti 
způsobená vnějšími příčinami 
ve všech věk.sk.

405,18 55,56 90,42 21,79

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe
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Specifická úmrtnost na kardiovaskulární nemoci
Úmrtnost na kardiovaskulární choroby patří vR F  k nejvyšším v Evropě. Již v 80.

letech se pohybovala na téměř na dvojnásobné úrovni pro muže i pro ženy než v průměru 

zemí EU. Zatímco v průběhu 90. let pokračovalo v EU snižování míry úmrtnosti v důsledku 

kardiovaskulárních nemocí v RF zaznamenala na počátku 90. let především u mužů obrovský 

nárůst -  z 863,38 (1990) na 1156,12 v roce 1994. Ke konci 90. let následovalo snížení, 

nicméně od roku 1998 míra úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci pokračuje ve svém růstu 

až v roce 2003 dosahuje svého maxima 1183,72 pro muže a 673,45 pro ženy. Jestliže tedy 

byl na počátku 80. let rozdíl v úmrtnosti mužů a žen na kardiovaskulární nemoci v RF 

dvojnásobně vyšší na konci 90. let se tento rozdíl zvýšil na trojnásobný u žen a čtyřnásobný u 

mužů.

Graf č. 14 : Vývoj specifické úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy ve věkové skupině

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Podíváme-li se na dynamiku vývoje úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční, která 

se na úmrtí podílí více než 50 procenty zjistíme, že její vývoj u mužů je mnohem kolísavější 

než vývoj úmrtnosti na cerebrovaskulámí choroby na které umírá zhruba 30% mužů. U žen 

se v 90. letech podílejí oba dva typy nemocí na úmrtnosti zhruba stejným způsobem.
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Graf č. 15 : Dynamika specifické úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ve věkové
skupině 0-64 v RF a EU (na 100 000 obyv.)

—■ —nemoci oběhového systému - muži ■ nemoci oběhového systému - ženy

—A— ischemická choroba srdeční - muži A ischemická choroba srdeční - ženy

—• —cerebrovaskulární nemoci - muži ..* ...cerebrovaskulární nemoci - ženy

Zdroj: European Health for AU Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Jak je patrné z tabulky č. 7 v úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy se ruskému průměru 

vymyká především Dálný východ a Severozápadní federální okruh, kde je úmrtnost na 

kardiovaskulární choroby výrazně vyšší než ve zbylých regionech. Tato skutečnost je ještě 

více patrná vezmeme-li do úvahy jen ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Nejnižší míra 

úmrtnosti na kardiovaskulární choroby byla zaznamenána v Jižním federální regionu, 

zejména v Dagestánu a Ingušsku je však otázkou nakolik jsou data pocházející z těchto 

oblastí validní.
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Tabulka č. 7 : Přehled koeficientu úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy u mužů v roce
2001 podle federálních okruhů (na 100 000 obyv).

Všechny věkové 
sk.

Specifické oblasti vymykající 
se průměru FO

Ek. aktivní obyv Specifické oblasti 
vymykající se průměru FO

muži Zeny muži Zeny
RF 1069,5 633,8 388,5 84,6
Centrální 1136,2 633,7 Vladimirská obl. (1376), 

Ivanovská obl.
393,2 86,0 Ivanovská obl. (504,7) 

Smolenská obl (505,7)

Severo -  
západní

1173,3 699,0 Leningradská obl. (1416), 
Novgorodská (1526), Pskovská 
(1535,3)
Ž: Kaliningradská obl. 
(539,8); Leningradská obl. ( 
898,5)

425,5 113,9 Rep. Komi (313,2), 
Novgorodská obl. (530,6), 
Pskovská obl. (525,7)

Jižní 959,8 585,5 Dagestán (573,8), Ingušsko 
(417,3)
Ž: Dagestán (403,9); Ingušsko 
(283,8)

279,2 64,4 Dagestán (103,4), Ingušsko 
(105,4)

Přivolžský 1067 630,4 316,9 76,4
Uralský 999,1 619,9 300,5 81,1
Sibiřský 995,5 623,1 292,9 86,4 Jevenkijský AO (390,1)

Ž: Jevenkijský AO (156,0), 
Rep. Tyva (157,2)

Dálně
východní

1144,9 709,6 Čukotský AO (599,7) 350,7 110,9 Židovský AO (429,9)

Zdroj: Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 2003

Specifická úmrtnost na nádorová onemocnění
Při srovnání míry úmrtnost na nádorová onemocnění ve všech věkových skupinách se

v 90. letech v porovnání s 80. léty úmrtnost v RF snížila a kopíruje trend, který je patrný i 

v zemích EU. Úmrtnost na nádorová onemocnění ve věkových skupinách do 64 let je však 

v RF pro obě pohlaví výrazně vyšší než v EU. V roce 2002 v RF zemřelo na nádorová 

onemocnění 144,88 mužů ve věku do 64 let na 100 000 obyvatel, zatímco v EU to bylo 

88,54. U žen ve věku do 64 let je rovněž patrný rozdíl, který však není tak vysoký 77, 87 

oproti 60, 95 v zemích EU.
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Graf č. 16 : Specifická úmrtnost na nádorová onemocnění ve všech věkových
skupinách v RF a EU v letech 1980 - 2002 (na 100 000 obyv.)

Tabulka č. 8 : Přehled koeficientu úmrtnosti na nádorová onemocnění v roce 2001 
podle federálních okruhů (na 100 000 obyv).

Všechny věkové sk. Specifické oblasti 
vymykající se 
průměru FO

Ek. aktivní obyv Specifické
oblasti
vymykající se 
průměru FO

Muži Zeny Muži Zeny
RF 285,8 137,6 108,4 63,7

Centrální 296,2 140,5 120,7 66,7

Severozápadní 311,5 155,1 112,5 67,6

Jižní 257,6 132,2 Dagestán (158,4), 
Ingušsko (129,5);
Ž: Ingušsko (70,6)

99,3 61,5 Ingušsko (25,5); 
Ž: Ingušsko 
(24,5);

Přivolžský 272,1 124,4 105,1 58,8

Uralský 294,8 136,0 96,5 59,1

Sibiřský 293,5 143,6 106,4 67,5 ž: Aginsko 
buriatský AO 
(36,1)

Dálně východní 295,8 147,9 Čukotský AO (188,8) 106,4 64,6 Ž: Čukotský AO 
(29,5)

Zdroj: Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 2003.
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Specifická úmrtnost z důvodu vnějších příčin -  otravy a zranění
Jak je z grafu 17 patrné byla v RF úmrtnost v důsledku vnějších příčin již v 80. letech

vysoká v porovnání s evropskými zeměmi. Nicméně na počátku 90. let zaznamenala 

obrovský nárůst, který vyvrcholil v roce 1994, kdy ročně v důsledku vnějších příčin umřelo 

457 mužů na 100 000 obyvatel ve všech věkových skupinách. Po poklesu, který probíhal do 

roku 1999 se opět začíná zvyšovat. U ruských žen je patrný podobný průběh křivky, i když 

na mnohem nižší úrovni (maximum 100,69 v roce 1994) a vzestupná tendence po roce 1999 

není tak strmá jako v případě mužů.

Graf č. 17 : Specifická úmrtnost v důsledku vnějších příčin (úrazy, otravy) ve všech 
věkových skupinách (na 100 000 obyv.)

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe
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Tabulka č. 9 : Přehled standardizovaného koeficientu úmrtnosti na vnější příčiny v roce
2001 podle federálních okruhů (na 100 000 obyv).

Všechny věkové sk. Specifické oblasti 
vymykající se 
průměru FO

Ek. aktivní obyv Specifika

muži Zeny muži ženy

RF 374,3 88,0 465,9 93,9
Centrální 359,7 76,0 Tverská obl (545) 

Moskva (242,9)
Ž: Tverská obl 
(128,0)

459,2 83,9 Kostromská 
obl. (608,3); 
Tverská obl
(691.0); ž: 
Tverská obl
(144.1)

Severozápadní 398,1 100,1 Leningradská obl. 
(523,8) Murmanská 
obl. (282,9)

499,4 112,4 Nenecký AO 
(905,1); Rep. 
Karelija 
(650,5); 
Murmanská 
obl. (343,8)

Jižní 267,1 58,7 Ingušsko (52,6); 329,2 61,2 Tverská obl 
(691,0); 
Ingušsko 
(72,9);
Ž: Ingušsko
(11,5);

Přivolžský 388 86,9 Rep. Mordovie 
(280,9); Permská obl. 
(488,7);
Ž: Permská obl. 
(138,3)

483,2 89,7 Rep. Marij El 
(605,2), Komi- 
Permjancký 
AO (963,2);
Ž: Komi- 
Permjancký 
AO (225,4)

Uralský 411,3 103,9 494,8 106,2
Sibiřský 433,4 116,0 Rep. Altaj (617,3); 

Rep Tyva (749,7); 
ž: Rep Tyva (298,5)

530,8 121,5 Altaj (727,6); 
Rep Tyva 
(943,4); 
Jevenskijský 
AO (1081,8); 
Tomská obl. 
(362,1); 
Čutinská obl. 
(731,8);
Ž: Rep Tyva 
(351,3);

Dálně východní 412,2 110,5 489,5 114,8 Korjacký AO 
(730,3); 
Kamčatka 
(360,6);
Ž: Korjaská 
AO (246,2);

Zdroj: Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 2003.
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Specifická úmrtnost na sebevraždy a mentální zdraví
Výše specifické úmrtnosti na sebevraždy je v RF v porovnání s ostatními státy velmi

vysoká a to zejména u mužů, u nichž je v průměru 4krát vyšší než u žen. Již na počátku 80. 

let se míry úmrtnosti v důsledku sebevraždy nebo sebepoškození pohybovaly u mužů na 

vysoké úrovni 63,98 úmrtí na 100 000 obyvatel. V EU tato hodnota dosahovala 19,43. V roce 

1986 poklesl počet sebevražd v RF o více než jednu třetinu a následně na této úrovni několik 

let stagnoval. Výrazněji se počet sebevražd začal zvyšovat až po roce 1991, kdy svého 

maxima 79, 1 dosáhl v roce 1994. V roce 2002 byla hodnota ukazatele sebevražednosti u 

ruských mužů 3krát vyšší než byl evropský průměr u mužů a šestkrát vyšší než u ruských 

žen.

Graf č. 18 : Specifická míra úmrtnosti na sebevraždy a sebepoškození v RF a EU 
v letech 1980 - 2002 ve všech věkových skupinách (na 100 000)

Nejvyšší míra sebevražednosti v RF v roce 1993 byla u mužů ve skupině 30-39 let 

(92,8 případů na 100 tis.), 40-49 let (103,8) a 50 -  59 let (118,4). U žen byl nejvyšší počet 

sebevražd soustředěn do věkové skupiny 60 -  69 (20,7) a 70 a více (29,4). Byl zaznamenán i 

socio-ekonomický aspekt, kdy sebevraždy nejvíce páchaly osoby bez rodinného zázemí, 

s nižším vzděláním a lidé zaujímající nevýhodnou pozicí na trhu práce. (Gilinskij, 

Rumjanceva, 2004)
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Infekční nemoci (TBC, HIV/AIDS, hepatitída)
AIDS

Velký rozruch způsobila v roce 2002 zpráva CIA (www.odci.nov/nic) o epidemii

AIDS, ve které bylo Rusko spolu s Nigérií, Etiopií, Indií a Čínou označeno za zemi, která

bude výrazně zasažena druhou vlnou AIDS. Podle projekcí CIA by mělo být v Rusku v roce

2010 5 až 8 miliónů HIV pozitivních (6-11% populace) především v ekonomicky aktivním

věku, což by spolu z dalšími nepříznivými demografickými trendy znamenalo výrazné 
• ,22 • • •ekonomické , ale i geopolitické oslabení Ruska. Na tuto zprávu okamžitě reagovali ruští 

experti, kteří zpochybnili metodu výpočtu. Jejich hlavní námitka spočívala v koeficientu 

10 , kterým byla znásobena projekce založená na oficiálních statistikách. Rusko testuje 16% 

lidí v rizikových skupinách (24 milionu), z čehož vyplývá, že skutečný počet nemocných by 

neměl být třikrát či čtyřikrát vyšší než udává statistika. Domnívají se rovněž, že šíření 

epidemie AIDS bude mít klesající tendenci, neboť v nejvíce náchylných skupinách a 

regionech již epidemie propukla.24

V RF byl první případ HIV pozitivního člověka zaznamenán v roce 1987. V období 

od 1. ledna do 31. srpna 2004 zemřelo v RF na diagnózu AIDS 778 lidí a 4780 lidí bylo HIV 

pozitivních, (www.hivrussia.org)

Za období 1987 - 31. 8. 2004 v RF bylo registrováno více než 303 tisíc lidí 

nakažených HIV. Dynamika nárůstu onemocnění je podle Federálního centra pro boj s AIDS 

hned po Ukrajině nejvyšší na světě. Experti však poukazují, že skutečné množství 

nakažených bude vyšší. Podle jejich odhadu je počet nakažených 0,8 až 1,5 milionů lidí, 

z toho 80% je ve věku 16 až 30 let. Podle nejoptimistějšího scénáře bude v příštích deseti 

letech nakaženo dalších 3-5 milionu Rusů. (www.hivrussia.org)

V Rusku žije 12 tisíc HIV pozitivních dětí, 70% z nich se nakazilo kvůli tomu, že 

byly porozeny nakaženou matkou. Aktuálně je pravděpodobnost nakažení při porodu 19,3%. 

Již nyní představuje velký problém financování příslušných programů a je rovněž patrná 

diskriminace infikovaných osob, jak v běžném životě, tak i v přístupu k zdravotním 

službám. (Economist, 2002). Podle publikovaných údajů se vyčleněné prostředky na 

prevenci v důsledku inflace velmi snížily a rovněž prostředky na léčbu nemocných zdaleka

22 Podle ekonomického modelu důsledků AIDS vypracovaného K. Rulem, V. Pokrovskym a V. Vinogradovem 
(www.worldbank.ore.ru/rus/proup) bude AIDS znamenat neúměrnou zátěž pro ekonomiku (náklady na léčbu 
nemocných, úbytek a zhoršení kvality pracovní síly atd.) a povede k dlouhodobému narušení důchodového a 
zdravotního systému.
23 Takto vysoký koeficient je  většinou používán jen  v rozvojových zemích, kde téměř chybí jakékoli testování 
obyvatelstva.
24 A.Mazus, ředitel moskevského centra boje pro ti AIDS, http://vip.lenta.ru/bgcolor/2002/10/04/aids
23 Současné financování pokrývá jen  potřeby 450 lidí, přestože AIDS propuklo už u 2000 a v příštích letech se 
jejich počet zvýší na 200 000, řekl š é f  federálního centra pro boj s AIDS Vadimem Pokrovskym.
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nedosahují potřebného objemu. Peníze, které jsou vyděleny z federálního rozpočtů na léčbu 

AIDS a HIV pozitivních, umožňují komplexní léčbu pouze 900 lidem, tedy 0,3% ze všech, 

kteří by tuto léčbu potřebovali i s využitím financování z rozpočtů na místní úrovni lze léčit 

2500 lidí. (www.hiv.ru)

Regionální specifika
Na konci roku 2004 bylo nejvíce HIV pozitivních zaregistrováno v Irkutské oblasti 

(0,7% z celkové populace), Samařské oblasti (0,65%), v Chantijsko-mansijském autonomním 

okruhu (0,58%) a Sankt Petěrburgu (0,54%) a Sverdlovské oblasti (0,53%). K půl procentu 

nakažené populace se blíží i oblasti Moskevská, Tjumenská, Uljanovská a Leningradská.

Obzvlášť problematická je situace ve vězení, kde je virus HIV a AIDS rozšířen 4krát 

více než v běžné populaci. (AIDS report, 2005). Dalším specifikem se stává značná 

feminizace a to z důvodů rozvíjejícího se sexuálního průmyslu a migrací žen za prací.

Kartogram č. 5 : Rozšířenost viru HIV v jednotlivých regionech v RF

Zdroj: Demoskop č. 187-188, 2005 

Tuberkulóza

V devadesátých letech se vlivem zhoršujících sociálních podmínek znovu objevuje 

již téměř vymýcená tuberkulóza. Ukazatel úmrtnosti na tuberkulózou byl v roce 2003 21,3 

případů na 100 tisíc obyvatel, což znamená, že na tuberkulózu zemřelo přibližně 30 tisíc lidí. 

Ukazatel nemocnosti tuberkulózou, počítáme-li jen nové případy byl, v roce 2003 86,47 na 

100 tisíc obyvatel (oproti 10,38 v EU), v absolutních číslech 124041 nově
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diagnostikovaných případů v roce 2003 (DTB WHO, 2005). Podle údajů WHO patří RF k 22 

zemím postiženým touto nemocí. (Demoskop, 2002)

Graf č. 19 : Standardizovaná míra úmrtnosti na tuberkulózu v letech 1980 -  2002
v RF a EU (na 100 tis. obyv)

Alarmující není jen množství nemocných tuberkulózou, ale i významný nárůst počtu 

lidí nakažených rezistentními kmeny, které si vyžadují dlouhé a finančně náročné léčení. 

Zahraniční analytici vidí hlavní problém pro úspěšné zvládnutí TBC v nedostatečném 

financováním. Zabezpečení stálého přísunu drahých léků na léčbu by si vyžádalo jednu 

čtvrtinu všech prostředků vydaných na ruské zdravotnictví.(WHO, 2000). Ruské ministerstvo 

zdravotnictví se tuberkulóze snaží čelit programem „Neodkladné opatření pro boj 

s tuberkulózou v letech 1998-2004.“ K slibovaným ekonomickým efektům patří -  ušetření 

peněz za léčbu pracovní neschopnost a invalidní důchody, snížení nákladů na léčebny o 30% 

a na ambulantním léčení 60%. (www.minzdrav.ru. ed.2003)

Hepatitída

Další epidemií infekční nemoci, která ohrožuje ruské obyvatelstvo, je šíření 

hepatitídy. Celkem je nemocných 7 miliónu lidí, 5 z nich trpí typem B a 2 miliony typem C 

v chronické formě. Vzhledem k tomu, že největší počet nakažených je ve věkové skupině od 

15 do 30 let, objevují se tvrzení, že tento virus může být pro Rusko nebezpečnější než virus
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HIV. Hepatitídou se lidé nakazili především v důsledku nitrožilní aplikace drog, nebo 

nechráněným pohlavním stykem. Významným zdrojem nákazy však zůstávají i zdravotnická 

zařízení. Rusko se snaží čelit dalšímu šíření této nemoci očkováním, protože náklady na 

léčení jednoho člověka dosahují tisíců dolarů, zatímco vakcína stojí 100-180 rublů. Za 

preparáty na léčení hepatitídy typu C (která je v principu neléčitelná) je třeba platit a jejich 

měsíční cena dosahuje více než poloviny průměrné mzdy.

(http://mednovosti.ru/news/2002/11/19/hepatit/)

Problematika dětské úmrtnosti a reprodukčního zdraví 
Kojenecká úmrtnost

Kojenecká úmrtnost je v RF ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy vysoká i když od 

roku 2000 došlo k znatelnému poklesu. Na počátku 80. let dosahovala míra kojenecké 

úmrtnosti 22,12 přičemž v Středoasijských republikách bývalého SSSR byla výrazně vyšší 

než v Rusku, v EU se v tomto období pohyboval na úrovni 12 úmrtí na tisíc živě 

narozených. V RF od roku 1990, byla míra úmrtnosti 17,64 došlo k mírnému zvýšení v roce 

1994 (20,27) a následnému poklesu s výjimkou roku 1999 až na hodnotu 12,38 v roce 2003.

Graf č. 20: Vývoj kojenecké úmrtnosti v RF a EU v letech 1980 -  2002 (počet úmrtí dětí
do 1 roku na 1000 živě narozených)

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Regionální specifika

Jak je z tabulky č. 10 patrné existují v kojenecké úmrtnosti výrazné rozdíly na mezi 

městským a venkovským obyvatelstvem. Na úrovni Ruské federace byl tento rozdíl 2,2. 

Nicméně v jednotlivých federálních okruzích byl výrazně vyšší s výjimkou Přivolžského
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federálního okruhu (0,5) a Jižního federálního okruhu, kde naopak úmrtnost ve venkovských 

oblastech byla nižší než ve městech.

Výrazné rozdíly jsou patrné i mezi federálními okruhy. Nejvyšší je kojenecká úmrtnost 

v Sibiřském a Dálně východním okruhu, kde existují vysoké rozdíly mezi městem a 

venkovem.

Tabulka č. 10: Regionální specifika kojenecké úmrtnosti v roce 2001 (počet zemřelých

Celkem Město Venkov Specifika jednotlivých subjektů
RF 14,6 14 16,2
Centrální 13,6 13,2 15,3 Brjanská obl (20, 5 -  V), Voroněžská (12,9 - 

V), Smolenská (22,7 - V),
Severo
západní

12,8 11,9 16,7 Republika Komi (8,9 - V), Něnecký AO (28,7 
-  V), Pskovská obl. (V -26,5)

t»V rJizni 15,7 16,4 14,9 Adygejská rep. (9,6 -  V), Sev. Osetie (9,9 -M)
Přivolžský 13,6 13,4 13,9 Samařská obl. (9,5), Uljanovská obl. (19,4 V)
Uralský 13,5 12,5 17,5 Jamalo -  Něnecký AO (29,9 -  V)
Sibiřský 17,1 15,6 20,1 Rep. Tyva (31,4 - V) Jevenkijský AO (32 -  V)
Dálně
východní

18,1 16,8 21,6 Čukotský AO (58 -V )

Zdroj : Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 2003 

Reprodukční zdraví

Podle hlavního porodníka a gynekologa RF Vladimíra Kulakova se zdravotní stav žen 

rovněž zhoršuje. 15% žen mezi 15-49 lety je neplodných. Polovina těhotných žen trpí anémií, 

což přispívá k tomu, že se v roce 2001 58,8% z narozených dětí trpěly nějakou vrozenou 

nemocí, (www.newsru.com/russia/18oct2002/pregnant.htmn

Svůj podíl na zhoršeném reprodukčním zdraví žen měla a má vysoká míra potratovosti.

V roce 2001 skončily dvě třetiny26 všech těhotenství potratem27. Tuto bezprecedentně 

vysokou míru potratovosti v Rusku lze vysvětlit historickým vývojem. Rusko poprvé 

legalizovalo potraty již v roce 1920 v období hladomoru s cílem omezit nelegálně prováděné 

potraty, které stály mnoho žen život. Za socialismu se potraty se staly nejrozšířenější 

metodou plánování rodiny, neboť nebyly dostupné kvalitní antikoncepční prostředky a 

z ekonomických důvodů bylo jejich provádění výhodné, takže se zdravotníci příliš 

nevěnovali prevenci28.1 v současné době si potraty podle řady porodníků zachovávají velkou 

oblibu, neboť řada žen má předsudky proti antikoncepčním pilulkách a pro řadu z nich jsou

26 Těhotenství v roce 2001 končili z  60% - lékaři vykonanými potraty, 10% samovolných potratů, a jen  z 30%  
porodem.
27 Pro zajímavost lze rovněž uvést, že v 60. letech končily potratem dokonce % těhotenství.
28 Dire Demographics, str. 30 -  zdravotnická zařízení byla financována podle počtu obsazených lůžek a 
hospitalizace po potratu si vyžádala tehdy nejméně 3 dny.
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finančně nedostupné.29 Podle V.I. Sakevičové (2005) jsou potraty příčinou 83% případů 

mateřské úmrtnosti.

Jako pozitivní v této oblasti lze hodnotit, že se v průběhu 90. let výrazně zlepšila péče o 

těhotné matky. To se příznivě projevilo na mateřské úmrtnosti30, která klesla o jednu třetinu 

na 31,94 v roce 2003 z 47,41 v roce 1990 a zároveň se snížila o polovinu úmrtnost při 

potratech.31 Je však nezbytné podotknou, že i přes toto zlepšení v 90. letech zůstává 

mateřská úmrtnost výrazně vyšší než je obvyklé pro země evropského regionu.

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

29 Po celé období devadesátých let prodej antikoncepčních léků postupně narůstal a od ekonomické krize 1998 
stagnuje.
30 mateřská úmrtnost je  definována jako úmrtí ženy během těhotenství nebo 42 dnů po porodu v důsledku 
těhotenství nebo porodu. A uvádí se na 100 000 živě narozených dětí.
31 podrobně o této problematice projev náměstka ministra zdravotnictví O. V. Sharapov http:/Avww. minzdrav- 
r f  ru/in. It tm ?rubr= 100 & doc-1283)
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Dědictví socialistického zdravotnictví
Sovětské zdravotnictví zaznamenalo ve svých počátcích řadu úspěchů. V roce 1938 se

střední délka života pohybovala na velmi nízké úrovni -  43 let. V roce 1965 se již zvýšila na

64,3 let u mužů a u žen na 73,4, což bylo v té době na stejné úrovni jako v západních zemích. 

Tohoto úspěchu bylo zpočátku dosaženo důsledným „bojem“ proti infekčním nemocem. V 

rámci tzv. „Semaško“ modelu (1918) byla přijata řada opatření na kontrolu epidemických 

infekčních nemocí. Později docházelo k dalšímu zlepšení zdravotního stavu populace díky 

celkovému zlepšení životních a hygienických podmínek, masivní výstavbě nemocnic a 

zaměstnání velkého počtu lidí ve zdravotnictví. Tento extenzivní přístup v sobě však skrýval 

úskalí, neboť zdravotnický personál nebyl řádně vzdělán a nemocnice nebyly dostatečně 

vybaveny. Od 60. let pak již k výraznému zlepšení střední délka života nedocházelo, neboť 

systém postavených na těchto základech nebyl schopen reagovat na nové výzvy, které s 

sebou přinášely civilizační nemoci.

K nej závažnějším problémům sovětského zdravotnictví patřilo:

1. neschopnost přeorientovat se ze systému založeného na kontrole a prevenci 

epidemických nemocí na léčbu převážně civilizačních nemocí

2. nedostatečné financování zdravotnictví (3,5% HDP na konci 80. let)

3. nízká efektivita systému -  v hodnocení zdravotnických zařízení i personálu byl 

zohledňován počet návštěv pacientů a obsazenost lůžek a ne úspěšnost léčby

4. neschopnost reagovat na specifické požadavky dané regionální rozmanitostí

5. oblast lidských zdrojů - nízká motivace pracovníků ve zdravotnictví, příliš úzká 

specializovanost lékařů, která měla za následek, že pro stanovení diagnózy bylo 

zapotřebí prohlídky u řady specialistů. (Tragakes, Lessof, 2003)

Patemalistický přístup státu se negativně projevil v postoji občanů ke svému zdraví. Ti si 

dodnes neuvědomují svou individuální zodpovědnost za své zdraví a důležitost zdravého 

životního stylu.

Z d r a v o tn ic tv í
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Zásadní změny v oblasti zdravotnictví byly realizovány velmi rychle. Již 28. června 

1991 byl odhlasován klíčový zákon „O zdravotním pojištění občanů RSFSR'\ který změnil 

systém financování zdravotnictví. Během dalších let byly přijaty desítky zákonů na federální 

úrovni a dalších více než 300 zákonů na úrovni subjektů federace. (Tragakes, Lessof, 2003)

Zákony reformující zdravotnictví obsahují dva klíčové principy -  tržní mechanizmus a 

decentralizaci. Přičemž hlavním cílem Ministerstva zdravotnictví bylo zajistit kontinuitu 

poskytované zdravotnické péče a její dostupnost všem občanům (www.minzdrav.ru, 1998).

Od zavedení tržních mechanizmů a přechodu na systém zdravotního pojištění si autoři 

reforem slibovali nejen zefektivnění celého systému, ale i zvýšení kvality poskytovaných 

služeb. Mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními měla panovat konkurence vedoucí ke 

zvýšení kvality služeb, zdravotní pojišťovny měly zaručit efektivní hospodaření s penězi a 

celkově se měla posílit práva pacienta, jakožto „spotřebitele zdravotnické služby“. (Pidde,

2004)

Vedle tržního mechanizmu v sobě měly reformy zabudován i výrazný prvek 

decentralizace. Regiony získaly velkou autonomii v rozhodování a řízení zdravotnictví na 

svém teritoriu. Spolupráce mezi regionální a federální úrovní za účasti zástupců fondu 

Povinného zdravotního pojištění probíhá na základě třístranné dohody „Spolupráce na 

implementaci státní politiky rozvoje zdravotnictví“ . (WHO, 1999) Stát si pod svou přímou 

kontrolou ponechal pouze hygienickou službu, která je i nadále řízena vertikálně.

Proces decentralizace obecně zvyšuje efektivitu rozhodování i distribuce finančních 

prostředků, neboť občané mají lepší kontrolu nad rozhodováním volených zástupců. Ovšem 

ani tento předpoklad se nepodařilo naplnit vzhledem k obrovským socio-ekonomickým 

rozdílům mezi jednotlivými regiony a nedůslednému a nepřesnému rozdělení práv a 

odpovědnosti mezi jednotlivými úrovněmi vlád a fondů. (Kravčenko, Ržanicyna, 2004)

90. léta -  reforma zdravotnictví -  zavedení zdravotního pojištění
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Organizační struktura ruského zdravotnictví

Na schématu je popsána hierarchizace a vzájemné vztahy jednotlivých aktérů zdravotní 

politiky v RF. Model je převzat z knihy Health Care systems in Transition -  Russian 

Federation 2003.

Obrázek č. 3: Organizační struktura ruského zdravotnictví

Organizační struktura ruského zdravotnictví
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Zdroj: Tragakes, Lessof, 2003

V roce 2004 došlo v organizaci zdravotnictví k významné změně. Federální 

ministerstvo sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví se sloučilo do jediné struktury -  

Ministerstva zdravotnictví a sociálního rozvoje RF. Toto ministerstvo představuje federální 

orgán výkonné moci, který formuje státní politiku a realizuje normativně-právní regulace ve 

sféře zdravotnictví, sociálního rozvoje, zaměstnanosti, ochrany a práv spotřebitelů.

V rámci výkonu této funkce ministerstvo řídí tyto agentury:

Federální služba dohledu v oblasti ochrany práv spotřebitelů a rozvoje člověka

- Federální služba dohledu v oblasti zdravotnictví a sociálního rozvoje 

Federální služba zaměstnanosti

Federální agentura pro zdravotnictví a sociální rozvoj

- Federální medicínsko-biologická agentura

Dále koordinuje fungování pensijního fondu RF, Fondu sociálního pojištění RF a federálního 

fondu povinného zdravotního pojištění, (www.mzsrrf.ru)
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Po změně režimu na počátku 90. let, vyvstala potřeba změnit systém financování 

zdravotnictví a zavést institut zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění bylo uzákoněno v 

roce 1991 a později aktualizováno zákonem z roku 1993 „O zdravotním pojištění občanů 

R F \

V RF v současné době existuje smíšený dvou zdrojový model financování a výrazný 

podíl přímých plateb.

1. Z veřejných rozpočtů různých úrovní je hrazena část nákladů na veřejné zdravotnictví

-  investice do zařízení a budov nemocnic, léky, potraviny pro nemocné atd.

2. Z prostředků fondu povinného zdravotního pojištění mají být placeny poskytované 

zdravotnické služby a mzdy i pojištění pracovníků v zdravotnictví.

V čele systému zdravotního pojištění stojí Federální Fond povinného zdravotního 

pojištění (FFPZP) a v každém subjektu federace jsou jeho pobočky -  teritoriální fondy 

povinného zdravotního pojištění (TFPZP), kterých je celkem 90. Do systému povinného 

pojištění odvádí zaměstnavatelé pojistné za své zaměstnance. Za ekonomicky neaktivní část 

populace platí pojištění regionální vlády.

Vedle standardních zdravotnických zařízení, která jsou financována výše popsaným 

způsobem existují i zařízení zcela soukromá, kde pacienti platí celkovou částku za léčbu 

zvláštních prostředků či prostřednictvím speciálního komerčního zdravotního pojištění. 

Rovněž existují ještě zdravotnická zařízení, která patří jednotlivým ministerstvům nebo 

státním institucím, které plně hradí jejich provoz. Jedná se o tzv. paralelní (ministerský) 

systém, který přetrval jako pozůstatek sovětského zdravotnictví.

Hlavní obtíže spojené s realizací reformy systému financování

1. nízké odvody na zdravotní pojištění

Podle původních návrhů měla výše odvodů na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů 

představovat 7-18% peněz ze mzdy. Nicméně v roce 1992 bylo zavedeno povinné zdravotní 

pojištění ve výši 3,6% mzdy, které je vybíráno v rámci jediné sociální daně. Z toho 3,4% 

zůstávalo na regionální úrovni (TFPZP) a 0,2% postupovalo do FFPZP, který by měl z těchto 

prostředků vyrovnávat meziregionální rozdíly. (Kravčenko, Ržanicyna, 2004)

2. není zákonně stanovena výše odvodů za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Zákon explicitně nestanovuje výši odvodu za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, kterou 

mají odvádět na zdravotní pojištění regionální vlády. Podle analýzy nákladů v r. 2002 -  bylo

Financování systému zdravotnictví
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průměrně zaplaceno za jednoho člověka do systému zdravotního pojištění 926,3 RUR. 

Rozpětí mezi jednotlivými regiony bylo vysoké. Průměrná výše odvodu za ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo se pohybovala v rozmezí 5056 RUR - 221,5 RUR, a za ekonomicky 

neaktivní od 2500 RUR do 4,4 RUR.(Pidde, 2004) V praxi to vypadá tak, že regionální vlády 

stanoví výši plateb za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo zcela podle svého rozhodnutí a 

ekonomických možností. V bohatých regionech, kde se na pojistném od zaměstnavatelů 

vyberou vysoké částky, vláda v daném regionu často na základě domluvy s TFPZP výši 

odvodu za osobu sníží.

O přístupu regionálních vlád k platbám za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo vypovídají 

následující údaje - za 10 let fungování systému PZP do něj přiteklo 438 mldr. RUR. Z čehož 

63% zaplatili zaměstnavatelé a 27% prostředků pocházelo z veřejných rozpočtů, přičemž 

ekonomicky neaktivních je 60% obyvatelstva.(Kravčenko, Ržanicyna, 2004)

3. organizační

Zákonem je ustanoven standardní model distribuce finančních prostředků v rámci regionu 

tak, že platby za ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo jsou odváděny do TFPZP. 

Z něj potom peníze plynou do pojišťoven, které mají platit jednotlivým zdravotnickým 

zařízením a specialistům. Nicméně v jednotlivých regionech vedle sebe koexistují 

následující varianty:

a) pojišťovací model -  v regionu fungují TFPZP a pojišťovací společnosti podle 

standardů zákona

b) fondový model — v regionu jsou pouze TFPZP, které fungují zároveň jako 

pojišťovatelé

c) smíšený model -  jak TFPZP tak pojišťovací společnosti fungují jako pojišťovatelé

d) ,,žá d n ý“ model -  peníze vybrané od zaměstnavatelů plynou do rozpočtu a ten je 

přerozděluje. (Pidde, 2004)

Velké problémy jsou i v případě poskytování zdravotní péče obyvatelům z jiných regionů.

4. nedostatečná informovanost

Pro kvalitní implementaci reformy financování zdravotnictví je nezbytná informační příprava 

a celospolečenský konsensus. Princip zdravotního pojištění podporují politici a výkonné 

orgány státní moci, ale široká ani odborná veřejnost se s ním příliš neztotožňuje. Podle 

výzkumu jen 14% lékařů podporuje myšlenku zdrav, pojištění a většina z nich údajně čerpá 

informace pouze z HSP.
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Nejasný způsob výběru a redistribuce finančních prostředků mezi jednotlivými 

institucemi a zařízeními prohlubuje problém nedostatečného financování na federální úrovni. 

Jako většinu sociálních sektorů i zdravotnictví postihnul výrazný nedostatek financí 

způsobeným nepříznivou ekonomickou situací RF. Výdaje na zdravotnictví (z veřejných 

rozpočtů + plynoucí z pojištění) se od 90. let pohybují mezi 2,2 -  3% HDP (DTB European 

Health for All). Nicméně údaj z DTB UN z roku 2003 udává o 6,2% HDP.

Celková podfinancovanost zdravotnického systému vede k neschopnosti státu plně 

dostát svým závazkům vyplývajícím z článků Ústavy o ochraně zdraví (čl.7) a garanci 

bezplatné zdravotní pomoci poskytované ve státních a municipálních zdravotnických 

zařízeních na náklady veřejných rozpočtů a zdravotního pojištění (čl. 41) a právu na kvalitní 

životní prostředí (čl.42). (Šutjak, 2004)

V RF je uzákoněn tzv. „základní program“ (Bazovaja programa), který definuje objem 

prostředků a služeb, které jsou poskytovány bezplatně bez ohledu na fakticky získané příjmy 

z pojištění.

V roce 1999 byly náklady na „Základní program“ experty odhadnuty na 104,9 mld. 

RUR, což představuje 2,3% HDP. Ve skutečnosti však fondy disponovaly pouze částkou

48,3 mldr. RUR, což je zhruba 1% HDP. Vyloučíme-li nemedicínské náklady, tak zjistíme, 

že fond měl k dispozici pouze 43% prostředků nezbytných k uhrazení základního programu 

bezplatné péče. (Šutjak, 2004) Vzhledem k deficitu peněz v systému zdravotního pojištění je 

zřejmé, že stát by měl buď zvýšit tok peněz plynoucí do zdravotnictví nebo přehodnotit 

zařazení jednotlivých úkonů do základního programu. Jednou z variant je i oficiální zavedení 

spoluúčasti pacienta, které, ačkoli formálně není ustanoveno, již  fakticky existuje.

Tabulka č. 11 : Náklady na zdravotnictví -  státní a soukromé (v mld. RUR)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Veřejné
finance

302,1 277,0 204,5 206,7 235,1 189,1 190,7 203,0 207,3 234,5

Soukromé
zdrav.
připojištění32

2,1 3,7 4,2 5,6 7,2 6,3 8,8 12,8 19,4 16,7

Přímé platby 
za zdrav. 
Služby

3,9 5,5 10,2 14,3 19,7 18,9 24,2 27,5 30,9 33,2

Platby za léky 28,4 40,6 45,8 68,2 43,5 60,2 70,1 92,3 102,2
Zdroj: Goskomstat Rossii IN: Šiškin ed., 2002

32 Soukromým zdravotním pojištěním bylo podle údajů z  výzkumu Institute fo r  Social Research kryto v roce 
1999 asi 5% populace. (Tragakes, Lessof, 2003)
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Výsledkem obrovského finančního deficitu ve zdravotnictví je zadluženost většiny 

zdravotnických zařízení a zvyšující se podíl přímých plateb od obyvatelstva. Podle průzkumu 

realizovaného Institutem nezávislé politiky za péči, která by měla být hrazena ze základního 

a tedy bezplatného programu platí 1/3 domácností v ambulantní sféře a Ví v případě 

hospitalizace. K největším paradoxům patří, že v ekonomicky slabých regionech musí 

domácnosti za lékařskou péči platit více než v bohatých, neboť z regionálních rozpočtů 

zdravotnictví získává méně peněz. (Šiškin, 2002)

Je třeba rovněž podotknout, že míra tzv. neformálních plateb mezi lékaři je značná. 

Tento stav lze vysvětlit tím, že platy ve zdravotnictví, které bylo považováno za 

„neproduktívni'“ sektor, byly tradičně velmi nízké. Již za socialismu představovaly mzdy ve 

zdravotnictví zhruba 70% průměrné mzdy. V roce 2000 to však bylo pouze 46%. Na druhou 

stranu je třeba připomenout, že velká část pracovníků ve zdravotnictví pracuje 4-6,5 hodiny 

denně, existuje celá řada příplatků a bonusů k základní mzdě a většina lékařů přiznává, že 

„neformální“ platby tvoří okolo 50% jejich měsíčního výdělku. (Štěpančikova, Lakunina, 

Četvemina, 2001)

Výše přímých plateb ať již formálních, či neformálních naznačuje, že náklady na 

zdravotní péči jsou pro domácnosti značné. Jejich podíl na celkových výdajích domácnosti 

variuje podle různých institucí provádějících průzkum od 4,2 (Goskomstat, 2000) po 16, 2 

(Institut sociálnych isledovanij + Bostonskij Universitet, 1998). Příjmově nejnižší skupiny 

vydají podle Goskomstatu 4,1% svých příjmů měsíčně za léky, zatímco u nejbohatší skupiny 

to představuje 3,2%. Na zdravotní péči pak lidé v nejnižší příjmové skupině vynaloží 0,2% 

svých příjmů oproti 1% u nejbohatších. (Goskomstat, 2002)

Tabulka č. 12 : Náklady na zdravotní péči podle příjmových skupin (v %)

Příjmové skupiny Institut sociálnych 

isledovanij + 

Bostonskij 

Universitet

Fond „Rossijskoje 

zdravoochranenie“ 

Novgorodskaja 

obl., 2000

RMEZ, 2000 Goskomstat Rf, 

2000

Celkem 100 100 100 100

Nejnižší 9,3 10,1 10,4 9,1

2 12,4 8,9 15,7 12,8

3 17,1 8,8 18,7 18,6

4 23,4 27,1 24,8 24,3

Nejvyšší 37,8 45,1 34,3 35,2

Zdroj: Šapiro, Besstremjannaja, 2002
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Z výše uvedeného lze usoudit, že pouze náklady na léky představují pro obyvatelstvo 

značnou zátěž a lidé z nízkopříjmových skupin již  nedisponují prostředky připlatit si za 

zdravotní péči. Je tedy otázkou, zda si ji mohou dopřát v potřebném objemu a adekvátní 

kvalitě. (Šiškin, 2002)

O nedostupnosti potřebné zdravotní péče svědčí i průzkum realizovaný společností 

Goskomstat, podle kterého v roce 2002 47 až 50% dotazovaných pociťovalo potřebu 

zdravotní péče, nicméně z finančních důvodů si ji nemohlo dovolit.(Socialnoe polozhenie i 

uroven zhizni naseleniya Rossii, 2003)

Vysoká zadluženost zdravotnických zařízení (v r. 2000 to bylo okolo 40%) i 

regionálních rozpočtů vede k nutnosti hledat alternativní zdroje financování, či alespoň zvýšit 

platby na povinné zdravotní pojištění. V některých regionech se tuto tíživou situaci pokusily 

vyřešit tak, že do systému zdravotnictví přispívá Penzijní fond.

Problém nízké efektivity - změna struktury systému zdravotnictví 
Počet nemocničních zařízení

Pro socialistické zdravotnictví byl charakteristický velký důraz na počet nemocnic a 

nemocničních lůžek. Plán se plnil výhradně na základě kvantitativních nikoli kvalitativních 

ukazatelů. Zdravotnická zařízení se nefmancovala podle výsledné efektivity léčby, ale podle 

počtu návštěv lékaře či dnů strávených ve zdravotnickém zařízení. (Tragakes, Lessof, 2003)

V 90. let došlo v Ruské federaci ke snížení zdravotnických zařízení všech typů.

Tabulka č. 13 : Počet zdravotnických zařízení v RF

Počet 1990 2000 1990-2000
Léčebny pro dlouhodobě nemocné 12762 9946 - 22%
Nemocniční zařízení 10901 8931 - 18%
Jednotky první pomoci 21457 17026 -21%
Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Srovnáme-li však počet lůžek ve zdravotnických zařízení v Ruské federaci (1050 lůžek 

na 100 tis. obyvatel) s průměrem zemí SNS (900) a zemí Střední Asie (620) zjistíme, že i 

přes značný pokles je počet nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel výrazně vyšší než v EU 

(600), kde je rovněž patrný kontinuální trend snižování počtu nemocničních lůžek. (DTB 

WHO, 2005)

Jedním z trendů zvyšování efektivity ve zdravotnictví je zkracování pobytu ve 

zdravotnickém zařízení a snaha řešit velkou část případů ambulantně. Zde je ovšem nutné
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poznamenat, že tento posun musí být doprovázen jednak přijetím adekvátních léčebných 

procedur a jednak vytvořením podmínek pro doléčení (ambulantní stacionáře, větší množství 

domovů pro seniory).

Průměrné délka pobytu ve zdravotnickém zařízení v RF byla vysoká již na počátku 90. 

let (1991 - 17 dní). V roce 2003 se sice snížila na 14,5 dne, nicméně se jednalo o nejdelší 

dobu pobytu v rámci evropského regionu (v roce 2001 v průměru 9,79 dnů).

V roce 2003 byla nemocniční lůžka využita téměř z 86%. RF disponuje v porovnání 

s průměrem zemí EU o téměř 500 nemocničních lůžek na 100 000 obyvatel více. Na úrovni 

EU byla využitelnost lůžek okolo 77%.

Lékaři a zdravotnický personál

V dobách SSSR se kladl důraz na vysoký počet lékařů a zdravotního personálu. Lékaři 

však nebyli dostatečně vzděláváni, ani placeni. Přistupovalo se k nim spíše jako 

„k opravářům“ a většinou byli úzce specializováni, což vedlo k tomu, že často posílali své 

pacienty na další vyšetření ke specialistům a ke stanovení diagnózy bylo třeba vyšetření u 

několika specialistů, čímž se celý systém více a více prodražoval. (Tragakes, Lessof, 2003)

Jednou cest ke snížení nákladů je snižování počtu vysoce specializovaných lékařů a 

zvyšování počtu lékařů praktických. Z grafu je patrné, že v 90. letech dochází k výraznému 

snížení specialistů, zatímco počty praktických lékařů stagnují.

Graf č. 22 : Vývoj počtu lékařů v RF v letech 1991 -2003
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• V RF bylo v roce 2003 praktických lékařů 22, 4 na 100 000 obyvatel a jejich počet se 

dále zvyšuje (v EU 97,2). Přičemž srovnáme-li počet lékařů všech specializací v RF 

připadalo na 100000 obyvatel v roce 2002 111,36 a v EU 119,5.

• RF dochází ke snižování četnosti návštěv ambulantního lékaře z 10,1 (1980) na 9,4 na 

osobu (2000), nicméně v EU je průměr 6, 41. (DTB WHO, 2005) Je těžké posoudit, 

zda je možné hovořit o zodpovědnějším přístupu pacientů k návštěvě zdravotnických 

zařízení, či zda je to dáno zvýšenými ekonomickými náklady na návštěvu 

zdravotnického zařízení.(Šiškin, 2002)

• Počet zdravotních sester na 100 000 obyvatel se v RF od počátku 90. let nepatrně 

snížil a aktuálně je zhruba na stejné úrovni jako v průměru evropských zemích. V RF 

bylo v roce 2003 804,23 sester na 100 000 obyv. a v EU 817, 84. (DTB WHO, 

2005)

Lze tedy konstatovat, že strukturální změny v ruském zdravotnictví probíhají. 

Postupně se snižuje množství lůžkových kapacit v nemocničních zařízeních a zkracuje 

doba pobytu pacientů. V případě lékařů a sester rovněž dochází k postupnému 

snižování stavu na hodnoty obvyklé pro země EU.
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Z m ěn y  ž iv o t n íh o  stylu

Životní styl

V moderních společnostech se připisuje životnímu stylu značný vliv na zdravotní stav 

obyvatelstva. S uvolněním regulace ve společnosti a změnou socioekonomických podmínek 

došlo k výrazné změně životního stylu i u ruské populace.

Na úvod však několik údajů o hodnotě ukazatelů, jež přímo ovlivňují zdravotní stav a 

způsobují řadu nemocí a jsou významně spojeny s faktory životního stylu:

• Cholesterol

Podle realizovaných epidemiologických studií je úroveň cholesterolu u 60% populace RF 

vyšší než je doporučená norma (200 mg/dL, 5.2 mmol/L) a u 20% procent populace dokonce hrozí 

vážné riziko zdravotních potíží (250mg/dL, 6.2 mmol/L). Zejména problematická je situace u mužů. 

Nicméně tyto ukazatele nejsou nijak významně odlišné v porovnání s ostatními vyspělým i státy.

• Obesita

Podle výsledků průzkumu „Rizikových faktorů v chování ruské populace“ z roku 2002 

měřeno hodnotou výše BMI33 47-54% mužů ve věkové skupině 25-64 trpí nadváhou a u žen 

stejné věkové skupiny dokonce 42-60% podle regionu ve kterém žijí. Podle longitudiální 

studie (RMLS) z roku 2000 trpí přibližně 30% obyvatel nadváhou a 12% mužů a 28,5% žen 

obezitou. Na druhou stranu 14% populace z nízkopříjmových skupin trpí podváhou.

• Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak je v RF příčinou každého třetího úmrtí. 34-46% mužů a 32-46% žen trpí 

hypertensí.

• Cukrovka

Oficiálně je incidence diabetů v RF 2,5%. WHO však považuje tento údaj za 

poddimenzovaný a podle jejich mínění RF patří k 10 zemím světa, které jsou touto nemocí 

nejvíce postiženy. (WB, 2003)

33 B M I patří mezi nejrozšířenější používané měřítka obezity. Počítá se jako váha v kilogramech dělená druhou 
mocninou výšky v metrech. Když se hodnota indexu pohybuje v rozmezí 25-29,9jedná se o nadváhu, v případě, 
že překročí 30 indikuje obezitu.
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Výživa34
Ruská strava je charakteristická vysokým podílem živočišných tuků a soli. Naopak

obsahuje málo ovoce a zeleniny. Podle údajů získaných z longitudiální studie RLMS v roce

2004 vyplývá, že energetický příjem překračuje zhruba o 30% doporučený denní příjem.

Graf č. 23 : Podíl jednotlivých složek potravy na celkovém energetickém denním 
příjmu v RF (v %)

Doporučené hodnoty 

WHO:

Tuk: 15-30% 

Uhlohydráty: 55-75% 

Bílkoviny: 10-15%

(WHO, 2002)

Norma RF:

Energ. příjem: 2236,7 

Tuk: 56,8 g 

Uhlohydráty: 353,3% 

Bílkoviny: 73,6%

(28,9% - živ. původu) 

Zdroj: European Health for All Databáze (HFA-DB), WHO/Europe

Na grafu 2335 lze sledovat jak se měnil od roku 1986 podíl kalorií přijímaných 

z jednotlivých typů potravin. Podle doporučení WHO jsou však průměrné hodnoty 

v doporučeném rozmezí. Problematická však může být nerovnoměrná distribuce potravin a 

energetického příjmu u jednotlivých socioekonomických skupin obyvatelstva.

Tabulka č. 14 : Průměrný denní příjem jednotlivých složek potravin podle celkového 
příjmu domácnosti v roce 2001 ______ ______ ______ ______ ______ _____

I II III IV V VI VII VIII IX X
bílkoviny (g) 34 44 51 57 63 66 72 76 85 94
z toho, živočišného původu 13 19 23 27 31 33 37 41 45 51
tuky (g) 41 55 65 74 82 87 96 101 112 125
z toho, živočišného původu 22 31 38 44 50 53 60 65 72 80
uhlohydráty (g) 220 269 301 329 354 375 399 410 459 506
z toho, živočišného původu 6 8 10 11 12 13 14 15 17 18
Zdroj: Demoskop č. 141 -  142, 2004

34 Existuje řada studií přesvědčivě dokládající vztah mezi zdravotním stavem a výživou. Vyspělé státy se 
potýkají především s problémy s příliš energeticky bohatou stravou, zatímco v rozvojových zemích je  naopak 
kalorický příjem nižší než je  žádoucí, k častým problémům patří i nevhodná skladba stravy a regionální deficity 
vitamínů a minerální látek (http://www.nap.edu/books/NI000015/html/3.html). Zhruba 30% úmrtí na 
kardiovaskulární nemoci, 30-40% výskytů rakoviny je  podle WHO přičítáno špatným stravovacím návykům.
3j Podíl jednotlivých složek potravin na celkové kalorickém příjmu je  spočítán tak, že podíl zkonzumovaných 
gramů uhlohydrátů a bílkovin je  násoben 4, zatímco v případě tuku 9 a následně se spočítá podíl 
energetického příjmu z jednotlivých složek potravy na celkovém denním energetickém příjmu.
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Graf č. 24: Denní energetický příjem podle příjmu domácnosti v roce 2001 (v Kcal)
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Zdroj: Demoskop č. 141 -  142, 2004 

Z uvedené tabulky i grafu je patrné, že zatímco u nízkopříjmových skupin existoval 

deficit v celkovém energetickém příjmu, vysoko příjmové skupiny naopak žijí ve značném 

přebytku. Oba dva tyto extrémy mají negativní vliv na zdraví.

Změny ve spotřebě jednotlivých druhů potravin v průběhu 90. let:

V průběhu 90. let se konzumace jednotlivých druhů potravin s výjimkou chleba a 

brambor snížila. U spotřeby dražších druhů potravin existuje naprosto zřejmá souvislost 

s ekonomickým vývojem v zemi. V roce 1997 a 1998 byla spotřeba masa a mléčných 

výrobků a vajec na nižší úrovni než v porovnávaném roce 2002, kdy se již  ekonomická 

situace v porovnání s obdobím 2. poloviny 90. let zlepšila. Podobný vývoj v souvislosti 

s ekonomickou situací zaznamenal i energetický příjem.

Tabulka ě. 15 : Spotřeba jednotlivých typů potravin v RF v letech 1990-2002

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Rozdíl
1990-
2002

spotřeba masa a masných 
produktů (os/kg/rok)

75 55 51 50 48 45 45 47 50 -25

spotřeba mléka a mléčných 
výrobků (rok/os/kg)

386 253 232 229 221 215 216 221 229 -157

Spotřeba vajec (os/rok/ks) 297 214 207 210 218 222 229 236 245 -52
Spotřeba cukru (os/rok/kg) 47 32 33 33 33 35 35 36 36 -11
Spotřeba tuku (os/rok/kg) 10,2 7,4 7,9 8,4 8,9 9,3 10 10,5 10,6 0,4
spotřeba brambor 
(os/rok/kg)

106 124 125 130 123 117 118 122 122 16

spotřeba zeleniny a ovoce 
(os/kg/rok)

89 76 75 79 78 83 86 89 91 2

spotřeba pekárenských 
výrobků (os/rok/kg)

119 121 117 118 118 119 118 120 122 3

Zdroj: Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 2003.
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Z tabulky 15 je patrné, že v průběhu od roku 1990 do roku 2002 došlo ke značnému snížení 

konzumace všech typů výrobků obsahující proteiny: u masných výrobků tento rozdíl činil 

25kg (30%) na osobu za rok, u mléčných výrobků se snížila spotřeba o 157kg (40%) u vajec 

o 52 ks ročně. Jako pozitivní lze hodnotit snížení spotřeby cukru a malé zvýšení konzumace 

ovoce a zeleniny.

Existují však obrovské rozdíly v konzumaci jednotlivých výrobků v různých 

regionech. Například rozdíl v roční spotřebě masa a masných výrobků činil mezi regionem 

s nej větší spotřebou Centrálním (56kg) a Jižním s nejnižší spotřebou (44kg) 12 kilogramů. 

Zajímavé je, že tento rozdíl byl stejný již na počátku 90. let a udržel se nezměněný po celé 

období i když křivka trendu spotřeby masa kopírovala trendy ostatních regionů. Zajímavé je, 

že když má nějaký region velmi nízkou spotřebu nějaké složky potravy, tak š iji  kompenzuje 

vysokými hodnotami jiné složky.

Tabulka č. 16 : Pořadí regionů podle konzumace jednotlivých potravin
spotřeba 
masa a 

masných 
produktů

spotřeba 
mléka a 

mléčných 
výrobků

spotřeba
vajec

spotřeba
cukru

spotřeba
tuku

Spotřeba
bram bor

Spotřeba 
zeleniny a 

ovoce

spotřeba
pekárenských

výrobků
Centrální 1 3 3 2 3 4 5

Severozápadní 4 4 2 3 1 6 6
Jižní 5 5 1 2 1 2

Přivolžský 5 1 4 4 4 3 4 3

Uralský 6 6 1 5 6 5 6 4

Sibiřský 3 2 6 1 5 1

Dálně-východní
2 6 5 2 2

Zdroj: Socialnoe polozhenie i uroven zhizni naseleniya Rossii 2003

Špatné složení stravy vede k nedostatku proteinů a deficitu vitamínů a minerálů 

(zejména kalcia, jódu, železe, fluóru, selenu atd.). Nevhodná a nevyvážená strava může být 

vedle nízkého povědomí o zdravém stravování36 dána rovněž nedostatečnými příjmy, neboť 

v chudých domácnostech tvoří výdaje na potraviny až 70% rodinného rozpočtu.

36 Podle výzkumu realizovaného v Novosibirsku se zásadami zdravé výživy bylo seznámeno pouze 3% lidí a 
aktuálně neexistuje státní politika, která by propagovala zdravý životní styl. Závěry obsažené v ’’The 
Arkhangelsk Declaration".Promoting Healthy Nutrition in The Russian Federation. Publikované v roce 2000 
v Ruskou pobočkou OSN. http://www.unrussia.ru/eng/Newsletter/06_2000/Page6.htm
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Kouření
V RF až do roku 2001 neexistoval zákon, který by omezoval kouření na veřejných 

místech a reklama na tabákové výrobky není doposud nijak legislativně regulována.

V devadesátých letech se tedy začal počet kuřáků výrazně zvyšovat. Podle statistik WHO 

(2005) kouří zhruba jedna třetina ruské populace starší 15 let. Podle empirické studie, 

realizované McKee, Bobakem a kol. (1998) kouří 65% lidí ve věku 1 8 - 2 4  let, 73% ve 

věkové skupině 25-34 a postupně klesá až na 41% ve věkové skupině starších 65 let. Celková 

průměrná spotřeba cigaret na osobu za rok byla v roce 2000 2411,14 cigaret (pro srovnání 

v EU to bylo 1608,23). T. Tkačenko, ředitelka „Centra pro boj se závislostí na tabáku“ 

vytvořeného v rámci ruského ministerstva zdravotnictví, upozorňuje že velkým problémem 

je kouření mladistvích -  neboť 46% žáků a 40% žákyň navštěvující střední školy kouří. Na 

základě studie (Mckee, M., Bobak, M., Rose, R., Školníkov, V., Chenet, L., Leon, D., 1998) 

zabývající se kouřením a jeho rozšířeností v jednotlivých oblastech a věkových skupinách 

autoři tvrdí, že kouření představuje významné riziko pro budoucí vývoj RF a zdraví 

obyvatelstva.

Drogová závislost

Růst drogové závislosti ve srovnání s nebezpečím vyplývajícím z konzumace 

alkoholu a kouřením není pro společnost tak závažný, nicméně má rovněž od 90. let 

vzestupnou tendenci (Gurvič, 2003). Je velmi obtížné určit reálný rozsah problému drogové 

závislosti v RF, neboť dostupná data jsou velmi kusá a často vypovídají pouze o jednotlivých 

regionech, kde byly prováděny výzkumy.

Tabulka č. 17 : Počet lidí, kteří vyzkoušeli drogu vdaném  roce, vyjádřené jako % 
z populace ve věku 15-64 let

RF USA Záp. Evropa

Opiáty (2001) 2,1 0,6 (2000) 1 ,7 -0 ,1
Kokain (2003) 0,1 3,0 (2003) 2, 7 -0 ,1

Konopí (2003 3,9 13 (2003) 1 1 ,3 -0 ,8

Amfetaminy (2003) 0,2 1,4 (2003) 1 ,6 -0 ,1

Extáze (2003) 0,1 1,1 (2003) 2 ,4 -0 1

Zdroj: UNODC, 2005
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Konzumace alkoholu
Celkový objem zkonzumovaného alkoholu je podle údajů databáze WHO na osobu za

rok v RF nižší než v EU. Otázkou je, zda uvedené množství alkoholu reflektuje reálné 

množství, které bylo v RF zkonzumováno, a jak velký je tedy podíl domácích a falšovaných 

lihovin, které se v oficiálně registrovaném množství „neobjeví“. Zajímavý je však velký 

rozdíl v podílu typů lihovin, které se na spotřebě podílejí.

Podle oficiální statistiky Ruského statistického úřadu u 3% úmrtí ročně je 

bezprostřední příčinou alkohol (např. otrava alkoholem). Nicméně je nesporné, že 

konzumace alkoholu se výraznou měrou podílí na vzniku a rozvoji řady onemocnění a má
• • • 17široké konsekvence i v sociální oblasti.

Obrázek č. 4 : Model konzumace alkoholu a krátkodobých a dlouhodobých důsledků

Problematika spotřeby alkoholu je velmi obtížně statisticky zachytitelná neboť v RF 

vedle oficiálně registrovaného alkoholu existuje ještě pašovaný a padělaný alkohol a rovněž 

vysoká produkce neoficiálně domácky vyráběného alkoholu.

V posledních 20 letech se spotřeba alkoholu dvakrát výrazně změnila poprvé 

v souvislosti protialkoholní kampaní vletech 1984-1987 a podruhé po roce 1992. Cílem 

protialkoholní kampaně M. Gorbačova bylo snížit celkový objem prodávaného alkoholu a 

zvýšit jeho kvalitu. Oficiálně prodané množství alkoholu se sice snížilo nicméně bylo 

doprovázeno obrovským růstem domácí výroby alkoholu, jehož kvalitu lze bezesporu označit

37 Podrobné souvislosti mezi vznikem jednotlivých onemocnění a alkoholem testované na řadě studií jsou  
uvedny v WHO Global Status Report on Alcohol. Geneva: 2400, ISBN 92 4 156272 2
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924I562722 (425KB).p d f
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za nepříliš vysokou. Po roce 1990 se začala zvyšovat konzumace jak oficiálně prodávaného, 

tak domácky vyráběného alkoholu.

Vliv na vysokou úmrtnost v souvislosti s konzumací alkoholu může mít i jeho typ, 

neboť ve většině evropských zemích převládá konzumace vína či piva, v RF se jedná o 

„tvrdý alkohol“. (DTB WHO, 2005)

Graf č. 25 : Dynamika vývoje konzumace alkoholu v RF v letech 1980 -  2001
(v litrech ethanolu na os/rok)

____  oficiiint udávané ipotrfbi ____  nezáwlý odhad

Zdroj: Němcov, 2003
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Sexuální život
Transformace společnosti s sebou přinesla i uvolněnější sexuální chování. To se 

projevilo především v dřívějším zahájení sexuálního života, zvýšení počtu mimomanželských 

styků a rozšíření prostituce (WB,2002), což vedlo ve svých důsledcích ke zvýšenému 

výskytu pohlavně přenosných nemocí (Šakarišvili, Dubovskaja, Zohrabjhan, Lawrence, 

Aral, Dugaševa, Okan, Lewis, Parker, Ryan, 2005). V rámci studie RLMS bylo zjištěno, že 

dochází ke snižování hranice prvního pohlavního styku na 15,9 let (ve věkové skupině 41-49 

se uvádělo 19, 31-40 -  18,8, 21-30 17,4 a 14-20 15,9). Chování většiny respondentů by bylo 

možné označit za potenciálně rizikové, neboť ve věkové skupině 14-20 let 42,6% 

respondentů nepoužívá kondom. Stejně jako více než tři čtvrtiny z 16,7% respondentů, kteří 

žijí v manželství udává mimomanželské vztahy. (Vannappagari, 2004)

Pracovní podmínky
Rada pracovních míst v RF nesplňuje hygienické a bezpečností podmínky obvyklé ve 

vyspělých západních zemích. V průmyslové výrobě a ve stavebnictví jedna pětina pracovních 

míst nedopovídá zdravotním a bezpečnostním standardům a počet těchto nevyhovujících míst 

se neustále zvyšuje. V 15% případů se jedná o pracovní místa s koncentrací toxických látek, 

která převyšuje příslušné limity.

Nemoci způsobené pracovními podmínkami nejsou statisticky přesně podchyceny a 

jejich udávaný počet jsou 2 případy onemocnění na 10 000 pracovníků (WHO, 1998).
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Ž ivo tn í pr o stř e d í v  RF

Faktor životního prostředí patří k významným faktorům podílejícím se na úrovni 

zdravotního stavu obyvatelstva.

Kvalita ovzduší
Dvě třetiny obyvatel RF žijí v oblastech, ve kterých kvalita ovzduší neodpovídá 

hygienickým normám. Snížení průmyslové produkce v důsledku transformačních změn s 

sebou sice přineslo snížení emisí skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů, nicméně 

prudký nárůst automobilové dopravy vedl ktom u, že kvalita ovzduší se v 90. letech 

nezlepšila. Naopak ve velkých městech došlo k jejímu zhoršení. Například v Moskvě se kvůli 

automobilové dopravě dostane do ovzduší 1,7 miliónu tun emisí, což představuje 87% podíl 

z celkového objemu emisí na území Moskvy.

Graf č. 26 : Vývoj vypouštění emisí do ovzduší podle typů průmyslu (v mil. tun)

□  1991 ■2000 |

Zdroj: Pankejev, Rybalskij, Dumnov, Snakin, Federov, Gorbatovskij, 2003

Bylo zjištěno, že v 253 největších městech RF v roce 2002 překročilo znečištění 

ovzduší hygienické normy. Mezi jednotlivými regiony kvalita ovzduší variuje výrazným 

způsobem, jak je patrné z přiloženého grafu. Několik stovek tisíc lidí žije v „zónách ochrany 

zdraví“, kde je výše atmosférického znečištění extrémně vysoká ( Čeljabinský region -  více 

než 200 tisíc, Kirovský 20 tisíc a v Samařském 13 tisíc obyvatel). Jedná se o zóny kolem 

velkých výrobních závodů, které se zabývají ve většině případů metalurgií.
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Graf č. 27 : Emise vypouštěné do ovzduší ze stacionárních zdrojů v letech 1990-2002
(v tis. t)

Kvalita vody
Sladkovodní pozemní zdroje vody

Rusko je největší světovou zásobárnou sladké povrchové vody. Na jejím území je jí 

soustředěno 20%. Většina velkých řek v RF slouží zároveň i jako zdroje pitné vody. Jejich 

chemické znečištění i přes drobná zlepšení v průběhu 90. let zůstává stále vysoké a 

mikrobiologické ukazatele nezaznamenaly žádné zlepšení. Hlavními znečišťovateli jsou 

především dřevo a celulózu zpracující, chemické, elektrotechnické a metalurgické podniky. 

Podzemní rezervoáry pitné vody

74% podzemních rezervoárů vody je na evropské části RF znečištěno. Přičemž na 330 

z nich jsou dokonce překročeny přípustné hygienické normy více než 1 Okřát.

Moře

Do mořské vody omývající břehy Ruské federace, které jsou často využívány 

k rybolovu jsou ročně vypouštěny desítky tisíc tun odpadních vod.

Kvalita pitné vody

Zvýšená úroveň znečištění pitné vody byla zaznamenána v Kuzbase, Archandělské, 

Sverdlovské a Permské oblasti 

Hlavní problémy týkající se kvality pitné vody jsou:
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• velká část občanů RF spotřebovává vodu se zvýšeným obsahem železa, přičemž 

pravidelné pití vody s obsahem železa vyšším než l,mg na mol může vést ke kožním 

problémům.

• 60% občanů RF žije v regionech, kde voda neobsahuje dostatek jódu.

• více než 90% občanů RF nemá dostatečný přísun fluoru. Především v republice 

Komi, Krasnodarském kraji, Archangelské a Leningradské oblasti. Naopak v jiných 

regionech rep. Mordovija, Rjazaňská, Vologodská nebo Saranská oblast trpí lidé 

fluorózou.

• v oblastech, kde se v blízkosti zdrojů pitné vody nachází ložiska ropy nebo se tam 

ropa těží, je  voda často kontaminována ropnými produkty - např. Tjumenská oblast.

Kvalita půdy

Ze vzorků odebraných v roce 2000 v oblastech lidského osídlení bylo zjištěno, že více 

než 14% půdy neodpovídá hygienickým normám chemických ukazatelů a 16% 

mikrobiologicky.

Nejčastěji je překročená přípustná koncentrace těžkých kovů. V půdě jsou nejčastěji 

přítomny tyto látky: olovo (7,8%), kadmium (2%), rtuť (0,8%) a pesticidy (1,3%).

Nejkritičtější je situace v Norilsku. Vysokými koncentraci olova jsou nejvíce 

zasaženy následující regiony: Primorskij kraj (50%), Sverdlovská oblast (28%), Sankt 

Petěrburg (22%), Volgogradská, Bělgorodská a Kaliningradská oblast.

Velké znečištění půdy je způsobeno přítomností metalurgických závodů a hlavních 

transportních tepen, neboť se stále ještě téměř nepoužívá bezolovnatý benzín. Problémy se 

skladováním a likvidací nebezpečného odpadu se stále ještě neřeší, neboť závody skladují 

odpady ve svých zařízeních a následně je vyváží na skládky.

Závažný problém představuje používání pesticidů a dalších chemikálií v zemědělství. 

Především skládky, kde jsou soustředěny stovky tun pesticidů, jejichž používání bylo 

zakázáno (Altajský kraj - 1300 tun, Voroněžská oblast - 1171,5 tun, Kurská oblast -  více než 

466 tun, Kirovské oblasti 347,64 tun a v Stavropolském kraji -  220 tu n .)

Problematická je i likvidace domovního odpadu. Zařízení na jeho likvidaci je 

nedostatek, proto vzniká obrovské množství neregistrovaných skládek.

Sankce spojené za nedodržování norem v oblasti nakládání s odpadem jsou nízké, 

většina firem je tedy raději zaplatí. Například v roce 2002 bylo za znečišťovány půdy 

uloženo 11,5 tisíce pokut.

Radiologické znečištění
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Nepočítáme li přirozenou radioaktivitu v důsledku výskytu radonu. V některých 

regionech RF je míra radioaktivního znečištění vyšší v důsledku havárie PO Majak v roce 

1957 na Jižním Urale a čemobylské jaderné elektrárny 1986. V 100-kilometrové zóně okolo 

PO Maják je míra radioaktivity 76krát vyšší než je na Jižním Urale obvyklé. Nicméně 

v porovnání se začátkem 90. let nedošlo k významnější změně.

Životní prostředí v RF je do značné míry znečištěné a vzhledem k narůstající 

automobilové dopravě a pozvolnému ekonomickému růstu bez zásadních investic do 

odsiřovacích zařízení bude docházet kjeho dalšímu zhoršování. Jedná se o faktor, 

který se spolupodílí na celé řadě onemocnění (viz tabulka 4) a jeho vliv se projevuje 

spíše v dlouhodobém horizontu.
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PŘÍČINY ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU POPULACE RF

V první části byl popsán aktuálním zdravotní stav ruské populace a rovněž nastíněn 

vývoj řady faktorů, které podle současných poznatků větší či menší měrou ovlivňují lidské 

zdraví.

Na základě poznatků o determinantách zdraví a faktorech, které přispívají 

k nerovnostem ve zdraví, bych v této části chtěla přiblížit možná vysvětlení zhoršujícího se 

zdravotního stavu a zvyšující se úmrtnosti. Krátce shrnu možný vliv determinant na zhoršení 

zdravotního stavu a následně uvedu hypotézy, které se pokoušely vysvětlit zvýšenou míru 

úmrtnosti ruské populace v 90. letech. Velká pozornost bude věnována tzv. „alkoholové“ 

hypotéze, kterou v současné době zastává velká část ruské odborné veřejnosti.

O celkovém špatném zdravotním stavu ruské populace vypovídá vysoká zatíženost 

populace nemocemi a velmi nízké hodnoty ukazatele střední délky zdravého života 

(HALE)38, které činní u ruských mužů 53 let a u žen 64. (WHO, 2005)

Tabulka č. 18: Přehled střední délky zdravého života (HALE) pro ženy a muže v RF a

dalších zemích

Země Střední délka zdravého života (HALE) Počet let, kt. 
nebudou 
prožity ve 
zdraví - při 
narození 
(lost healthy 
years at birth)

Podíl let, které 
nebudou prožity 
ve zdraví 
z celkového počtu 
let (%)

Celá
populace

Muži Zeny

Při nar. Ve věku 
60 let

Při nar. Ve věku 
60 let

Muži Zeny Muži Zeny

RF 58.6 52.8 10.1 64.3 14.2 5.6 7.8 9.6 10.8
Estonsko 64.1 59.2 11.9 69.0 16.5 6.0 8.1 9.2 10.5

Kazachstán 55.9 52.6 9.7 59.3 12.5 6.1 9.6 10.4 13.9

Francie 72.0 69.3 16.5 74.7 20.3 6.6 8.8 8.7 10.6

Zdroj: WHO, Healthy Life Expectancy 2002

38 Ukazatel střední délky života podle zdraví (Healthy life expectancy - HLE) udává počet let, který v průměru 
zbývá osobě v určitém věku k dožití v jistém  zdravotním stavu. Zdravotní stav je  definován jako  úroveň 
zdravotního omezení, a může nabývat hodnot ze škály od nejhorší po nejlepší úroveň zdravotního stavu.
Sumární představu o zdraví celé populace pak podává ukazatel Střední délky života očištěné od rozdílných 
úrovní zdravotních stavů (Health-Adjusted Life Expectancies - HALE). Ukazatel H L Y  (Healthy Life Years) je  
definován jako  průměrný počet zbývajících let života, které osoba v určitém věku prožije v dobrém zdraví.
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Grafy č. 28 a 29, které jsou konstruovány na základe ukazatele střední délky zdravého 

života při narození (HALE) vyjadřují pravděpodobnost, se kterou se člověk dožije určitého 

věku bez zdravotních omezení. Z těchto grafů je patrné, že obyvatelé RF se dožívají vyššího 

věku ve výrazně horším zdravotním stavu než obyvatelé západní a východní Evropy. Zvláště 

po dosažení 50 roku života se kvalita zdravotního stavu v RF začíná prudce zhoršovat 

v porovnání s populací regionu východní a západní Evropy. Pravděpodobnost, že se muž 

v 60 letech bude těšit dobrému zdraví je v RF pouze 70%, přičemž v Západní Evropě je 

téměř 90%. Tato diferenciace se ještě více zvyšuje dosažením vyššího věku. Pro ruského 

muže je pravděpodobnost zdravého života v 80 letech okolo 40%, zatímco jeho vrstevník 

v západní Evropě má šanci zdravého života téměř 80%. (Andrejev, McKee, Školníkov, 

2003)

Graf č. 28: Pravděpodobnost dobrého zdravotního stavu v jednotlivých letech pro

muže v RF, západní a východní Evropě

věk v letech

Zdroj: Andrejev, McKee, Školníkov, 2003

Zajímavé je zjištění, že ruské ženy, ač se v průměru dožívají výrazně vyššího věku 

než muži, trpí horším zdravotním stavem. Jejich pravděpodobnost zdravého života po 

dosažení 60 let je pouze 60% a v 80 letech se snižuje pouze na 30%. V západní Evropě se 

pro ženy pravděpodobnost zdravého života v 60 letech pohybuje na úrovni 90% a v 80 letech 

na více než 75%. (Andrejev, McKee, Školníkov, 2003)
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ženy v RF, západní a východní Evropě

Graf č. 29 : Pravděpodobnost dobrého zdravotního stavu v jednotlivých letech pro

věk v  letech

Zdroj: Andrejev, McKee, Školníkov, 2003

Na špatném zdravotním stavu ruské populace se podílejí podobné příčiny jako 

v případě úmrtnosti - nemoci oběhové soustavy, psychické problémy a trvalé následky úrazů, 

otrav a dalších onemocnění z vnějších příčin, jak dokládá tabulka č. 19. (WB, 2005)

Tabulka ě. 19 : 10 nejvýznamnějších příčin snižujících Střední délku života při 
narození bez zdravotního omezení (DALY lost) v roce 200239

Pořadí Příčina Celkem

DALY

Podíl v %

1. Ischemická choroba srdeční 5 472 308 13,9%

2. Cerebrovaskulární onemocnění 3 930 367 10%

3. Psychické poruchy 1 574 695 4%

4. Násilí 1 459 927 3,7%

5. Úrazy a sebepoškození 1 297 152 3,3%

6. Silniční nehody 1 292 752 3,3%

7. Otravy 1 272 366 3,2%

8. Onem. v souvislosti s konzumací alkoholu 1 258 936 3,2%

9. Ztráta sluchu 765 988 1,9%

10. Tuberkulóza 700 997 1,8%

- Všechny příčiny 39 409 946 100%

Zdroj: WB, 2005

DALE -  ukazatel, který slouží k ohodnocení zátěže populace nemocí. Na rozdíl od HALE nabývá pouze 
dichotomíckých hodnot -  zdraví x zdravotní omezení. DALY lost je  vypočítán na základě údajů o nemocnosti a 
úmrtnosti je  vypočítán rozdíl v počtu let, které by člověk mohl prožít, kdyby nezemřel předčasně, respektive, 
které mohl prožít ve zdraví. (Podrobněji definice DTB WHO)
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Od poznání hlavních příčin úmrtnosti a nemocnosti se odvíjí i rizikovost jednotlivých 

faktorů.

Tabulka č. 20 : 10 nejvýznamnějších rizikových faktorů střední délku života bez 
zdravotního omezení (DALY lost) v roce 2002 a podílející se na vysoké úmrtnosti.

Pořadí Rizikový faktor Celkový
počet
úmrtí

pořadí Rizikový faktor Celkem 
DALY v
%

1. Vysoký krevní tlak 35,5 I. Alkohol 16,5
2. Vysoká hodnota cholesterolu 23 2. Vysoký krevní tlak 16,3
3. Kouření 17,1 3. Kouření 13,4
4. Nízká konzumace ovoce a 

zeleniny
12,9 4. Vysoká hodnota 

cholesterolu
12,3

5. Obezita 12,5 5. Obezita 8,5
6. Alkohol 11,9 6. Nízký příjem ovoce a 

zeleniny
7

7. Nízká fyzická aktivita 9 7. Fyzická aktivita 4,6
8. Znečištění ovzduší 1,2 8. Užívání drog 2,2
9. Olovo 1,2 9. Olovo 1,1
10. Užívání drog 0,9 10. Rizikové sex. chování 1
Zdroj: WB, 2005
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S h r n u t í  z á k l a d n íc h  c h a r a k t e r is t ik  ú m r t n o s t i  v  R F  v  90 . l e t e c h

• Zdravotní stav obyvatelstva Ruské federace se v 90. letech výrazně zhoršil. To je 

dobře patrné na klesajícím ukazateli naděje dožití, který se v období let 1990-2003 u 

mužů snížil o 5 let a u  žen o 2,5 roku a zhoršujících se koeficientech úmrtnosti ve 

všech věkových skupinách.

• Existuje výrazný rozdíl v úmrtnosti mužů a žen. Nejvýrazněji se negativní tendence

úmrtnosti projevily u mužů v produktivním věku (Koeficient úmrtnosti se zvýšil

v porovnání let 1990-2003 o 38% ve věkové skupině 0-64).

• Od roku 1990 se prudce zvýšila úmrtnost na kardiovaskulární choroby (o 30%),

otravy a úmrtí v důsledku vnějších příčin (o 40%).

• Existují rovněž výrazné rozdíly v úmrtnosti mezi městským a venkovským 

obyvatelstvem a jednotlivými regiony RF (např. koeficient úmrtnosti ek. aktivní 

mužské populace variuje od 3,8 do 17,8).

Pro potřeby další analýzy příčin úmrtnosti uvádím podíly jednotlivých kategorií na 

zhoršení/zlepšení naděje dožití. Autoři na základě analýzy vývoje specifických příčin 

úmrtnosti v jednotlivých věkových skupinách kvantifikovali jejich podíl na změně ukazatele 

střední délky života při narození. Jak je patrné z grafu č. 30 nejvýraznější podíl na zvyšování 

úmrtnosti (ale i snižování v letech 1994-1998) měla věková skupina 15-64. Tento trend je 

ještě výraznější rozdělíme-li populaci podle pohlaví.

Graf č. 30: Podíl jednotlivých věkových skupin na snížení/zvýšení střední délky života
v období let 1990-2004

<a o-1 a ana-SS

Zdroj: Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005 - ( 2 )
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Z příčin úmrtnosti je potom zřejmé, že nejvíce se na nárůstu úmrtnosti, potažmo na 

zkrácení naděje dožití podílela úmrtnost na nemoci oběhové soustavy a úmrtí v důsledku 

vnějších příčin.

Graf 31: Podíl jednotlivých typů nemocí na snížení/zvýšení střední délky života
v období let 1990-2004

M uži Zeny

1990 - 1994 1994-1998 1998 - 2004 1990 - 1994 1994 - 1998 1998 2004

3 -
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■ nemoci oběhvé soustavy m . vn ě jš í p ř íč in y  n  jin é  nemoci

Zdroj: Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005 -  (2)

Z grafu 30 a 31 vyplývá, že při hledání příčin vysvětlujících prudké zvýšení úmrtnosti 

je třeba se zaměřit především na muže středního věku (viz tab. 21) a problematiku úmrtnosti 

na nemoci oběhové soustavy a úmrtnosti z vnějších příčin (viz specifické míry úmrtnosti 

v předchozí části).

Tabulka 21: Změny standardizované míry úmrtnosti mužů ve věkových skupinách 

15 -  59 v RF mezi roky 1990 -  2003 (na 100 000 os.)

Věková

skupina

15-29 30-44 4 5 - 5 9

1990 162 373 1082

2003 245 670 1703

Změna + 83 + 297 + 621

Zdroj: European Mortality Databáze (HFA-DB), WHO/Europe
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N e r o v n o s t i  v e  z d r a v í

Úmrtnost v RF se vyznačuje stejně jako ve většině zemí charakteristikami

odpovídajícími konceptu sociálního gradientu. (Tapilina, 2004; Andrejev, Kvaša, Charkova, 

2005, Bobak, Murphy, Pikhart, Martikainen, Rose, Marmot, 2000)

Vzhledem ktom u, že se jedná o vnitřní variabilitu úmrtnosti zkoumané populace a 

důkladné porozumění jejím specifikům by si vyžádalo samostatnou práci, nebudu se věnovat 

těmto v mnoha případech velmi zajímavým souvislostem, ale pouze základním zjištěním a 

trendům.

Nerovnosti ve zdraví jsou dobře patrné na úrovni jednotlivých subjektů federace (viz 

různá úroveň příjmů a nemocnosti) a úmrtnosti u různých socioekonomických skupin 

obyvatelstva.

Při studiu rozdílů mezi jednotlivými socioekonomickými skupinami obyvatelstva je v 

RF velmi obtížné operacionalizovat socioekonomický status, neboť vzhledem 

k historickému vývoji, kdy byly preferování manuálně pracující, neexistuje tak těsná vazba 

mezi vzděláním, prací a výši příjmů. (Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005 (1)) Nicméně 

v průběhu 90. let však došlo k výrazné příjmové diferenciaci podle typu vzdělání. A 

vysokoškolsky vzdělaní lidé mají v průměru téměř dvojnásobné příjmy ve srovnání s lidmi 

s nedokončeným středním vzděláním. (Talipina, 2004)

Jako hlavní ukazatele lze na základě analýzy oficiálních dat a údajů získaných 

v mikrocenzech v letech 1970, 1979, 1989, 1994, 1998 uvést výši dosaženého vzdělání a typ 

vykonávané práce. Přičemž existuje vysoká korelace mezi mírou dosaženého vzdělání a 

typem práce, kterou člověk vykonává. Téměř 85% vysokoškoláků vykonává intelektuální 

práci, a 80% SŠ a 87% lidí s nižším vzděláním vykonává práci manuální. Obdobný vztah 

existuje i mezi výší vzdělání a mírou nezaměstnanosti -  nejvyšší míra nezaměstnanosti je u 

nejméně vzdělané populace. Ve skupině mužů se základním vzdělání představuje 10,5% 

(3,6% - VŠ, 3,2% - SŠ) a ve skupině žen dokonce 33% (8,5% - VŠ, 8,6% - SŠ).

Z grafu č. 32 porovnávajícího koeficienty úmrtnosti ve věkové skupině lidí starších 

30 let je zřejmá závislost mezi výší úmrtnosti a dosaženým vzděláním. A rovněž je patrné, 

že úmrtnost vzrostla v 90. letech nejvíce u lidí s nejnižším vzděláním.
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Graf č. 32 : Vývoj standardizovaných koeficientů úmrtnosti ve věk. skupině 30+
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Zdroj: Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005 (1)

Podíváme-li se na ukazatel střední délky života při narození, tak v porovnání s rokem 

1998 se pro vysokoškolsky vzdělané lidi ve věku 30 let zvýšil o 1,2 roku u mužů a 1,38 roku 

u žen, přičemž v průběhu 90. let došlo k celkovému snížení střední délky života při narození 

o 2,46 (muži), respektive 1,43 (ženy) roku.

Tabulka č. 22 : Změny ve střední délce života u mužů a žen ve věku 30 let v závislosti 
na dosažené úrovni vzdělání

Muži Zeny

1988-89 1998 Rozdíl 1988-89 1998 Rozdíl

Celá populace 37,86 35,41 -2,46 47,41 45,98 -1,43

VŠ 43,30 44,50 1,20 51,71 53,10 1,38

Nedokončené VS a SS 38,78 35,23 -3,55 49,52 47,58 -1,57

Neúplné SS a nižší 35,52 31,42 46,17 42.89 |  -3,52

Zdroj: (Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005 (1)

Z tabulky č. 22 je zřejmé, že změny spojené s transformací v období 90. let měly 

citelný vliv především na skupiny populace s neúplným středním nebo nižším vzděláním. U 

skupiny osob s nízkým vzděláním byla naděje dožití již v roce 1989 o 7, 78 roku nižší než u 

vysokoškoláků (35,52 oproti 43,30), na konci 90. let se tento rozdíl ještě více prohloubil na
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13,08 roku. Lze tedy konstatovat, že růst úmrtnosti proběhl především v méně vzdělaných 

skupinách obyvatelstva, které se zabývají manuální prací.

Diferenciace podle vzdělání se projevuje i v případě kojenecké úmrtnosti, které od 2. 

poloviny 90. let začala klesat. U dětí matek s vysokoškolským a neúplným vysokoškolským 

vzděláním se snížila o 22%, u žen se středoškolským vzděláním se snížila o něco méně 

(o 15%) a ve skupině žen s neúplným středním a nižším dokonce vzrostla o 5%. (Andrejev, 

Kvaša, Charkova, 2005)

V objektivně měřeném zdravotním stavu se projevují rozdíly v souvislosti s výši 

příjmů (příjmů) především u schopností samoobslužnosti a bezproblémového pohybu.

V případě infekčních a chronických nemocí se přílišné rozdíly v závislosti na 

socioekonomickém statusu nevyskytnuly. (Talipina, 2004)

Tabulka č. 23 : Objektivně měřený zdravotní stav podle příjmových skupin 

obyvatelstva

Příjmová skupina Typ odklonění od plného zdraví
(v % populace v dané 
příjmové skupině)

Neschopnost
samoobslužnosti

Pohybová
omezení

Infekční
nemoci

Chronické
nemoci

I (minimální příjmy) 3,5 15,1 31,5 49,9
II 4,9 23,2 21,7 50,2
III 2,4 15,2 26 56,5
IV(maximální příjmy) 0,7 8,8 32,6 57,9
Zdroj: Talipina, 2004

Navzdory tomu, že se podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva v populaci 

neustále zvyšuje a zdravotní stav vysokoškoláků je lepší než celkové populace, vysoké míry 

úmrtnosti v ostatních skupinách nedovolí, aby se tato skutečnost pozitivně odrazila na 

celkovém vývoji úmrtnosti.
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V z t a h  d e t e r m in a n t  z d r a v í  a  ú m r t n o s t i  v  R F  v  90 . l e t e c h

Je třeba důrazně odlišit dlouhodobé vlivy, které mají jednotlivé determinanty na 

celkový zdravotní stav a jejichž působení se projevuje v dlouhodobých trendech úmrtnosti a 

naděje dožití, od faktorů, které přispěly k prudkým výkyvům úmrtnosti v 90. letech a nyní se 

podílejí na zvyšující se úmrtnosti na specifické příčiny. Cílem této práce je zaměřit se právě 

na faktory spojené s transformací společnosti, které prohloubily diference vyplývající 

z nerovností ve zdraví a působení jednotlivých determinant.

1. genetický základ

Jak již bylo dříve řečeno, genetické předpoklady jsou dispozice, které se vyvíjí 

v průběhu desítek let a není tedy možné jim přisuzovat aktuální podíl na zhoršení 

zdravotního stavu.

2. životní prostředí

Životní prostředí v RF má velmi proměnlivou kvalitu, ačkoli v některých oblastech je 

kontaminace způsobena přírodními zdroji (radon, rtuť, barevné kovy), ve většině případů se 

jedná o silné znečištění v důsledku lidských aktivit. Podílí se na něm především těžba 

ropy/plynu/kovů, metalurgický, energetický a papírenský průmysl, který často nesplňuje 

ekologické normy běžné ve vyspělých zemích. V některých oblastech je míra znečištění 

natolik vysoká, že mají speciální status, v těchto regionech žijí asi 3 miliony populace.

Souhrnně lze tedy konstatovat, že zhoršená kvalita životního prostředí (znečištěné 

ovzduší, voda a půda) se negativně odráží na lidském zdraví, ale v souvislost se 

strukturálními změnami v ekonomice došlo ke snížení vypouštění emisí i imisí do ovzduší i 

znečištěných látek do vody. Ve stejné době sice došlo k výraznému nárůstu automobilů a 

výraznému znečištění ovzduší především ve velkých městech, nicméně kvalitu životního 

prostředí nelze považovat za rozhodující faktor, kterým lze objasnit prudké zvýšení úmrtnosti 

v průběhu 90. let. (Pankejev, Rybalskij, Dumnov, Snakin, Federov, Gorbatovskij, 2003)

3. životní styl

Oblast životního stylu zaznamenala v 90. letech nejvýraznější změny. Změna 

společenského uspořádání s sebou přinesla pro mnoho lidí nové možnosti, na druhou stranu 

však pro řadu lidí znamenala výrazné snížení jejich životní úrovně -  to se projevilo například 

ve snížené konzumaci některých typů výrobků, což vede k deficitu bílkovin a vitamínů
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(Demoskop, 141-142). Vlivem masivní reklamy a široké dostupnosti relativně levného 

alkoholu (Chalturina, Korotaev, 2005) i cigaret (Zaridze, Karpov, Kiseleva, Meň, Šajn, 

Šichman, 2002, Mckee, Bobak, Rose, Školníkov, Chenet, Leon, 1998) se prohloubily dřívější 

negativní trendy v konzumaci alkoholu a kouření.

Navíc se objevil nový fenomén v podobě drogových závislostí (Gurviě, 2003) a 

uvolněnějšího sexuálního chování (Vannappagari, 2004). Tyto změny se přímo projevily ve 

zvýšení počtu lidí umírajících v důsledku různých závislostí, otrav, sexuálně přenosných 

nemocí a výrazně přispívají i k šíření infekčních nemocí typu AIDS, hepatitída či TBC.

Vzhledem k poznatkům o vlivu kouření, konzumace alkoholu a zdravé výživy na nemoci 

oběhové a dýchací soustavy a rakoviny lze považovat faktor životního stylu za determinantu, 

která výrazným způsobem ovlivnila míru úmrtnosti v 90. letech (WB, 2005).

Vedle výše explicitně zmíněných faktorů životního stylu, se do této skupiny determinant 

zahrnují i další socioekonomické faktory, které byly v úvodu částečně popsány jako sociální 

determinanty. V průběhu 90. let se výrazně změnily socioekonomické podmínky života velké 

části populace. Téměř 20% obyvatelstva žije v chudobě a výrazně nižší jsou i střední příjmy 

ve společnosti, které reálně dosahují 75% příjmů z roku 1991. Sociální determinanty 

ovlivňují výrazným způsobem kvalitu života, ale i životní postoje a návyky jedince, proto se 

rovněž nezanedbatelnou měrou podílejí na úrovni zdravotního stavu populace.

4. stav zdravotní péče

Objevují se však i názory, že právě stav ruského zdravotnictví do značné míry může 

za vysokou úmrtnost v ruské populaci, neboť stále ještě nebylo schopno změnit svou 

orientaci tak, aby účinně a efektivně bojovalo s civilizačními nemocemi (Tragakes, Lessof, 

2003). Z části věnované stavu zdravotnictví je patrné, že ruský zdravotnický systém trpí 

značnou podfinancovaností (Šutjak, 2004, Pidde, 2004) a z ní pramenící korupcí (Šiškin ed., 

2002) a zhoršení dostupnosti lékařské péče především nízkopříjmovým skupinám 

obyvatelstva (Kravčenko, Ržanicyna, 2004). Je rovněž nesporné, že kvalita zdravotnictví 

vždy měla rozdílnou úroveň v jednotlivých typech zařízení a dostupnosti péče v závislosti na 

teritoriálních specifikách jednotlivých regionů.

Vyčíslit však podíl zhoršené kvality zdravotnictví na aktuálním zhoršením 

zdravotním stavu a zvýšené úmrtnosti je  sporné. Navíc lze argumentovat tím, že například
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ukazatele novorozenecké úmrtnosti40 a mateřské úmrtnosti, které často slouží jako hrubý 

ukazatel kvality zdravotní péče se od 2. poloviny 90. let výrazně zlepšily zatímco celková 

míra úmrtnosti má stále vzestupný charakter. Podíváme-li se na strukturu příčin úmrtnosti je 

patrné, že hlavní zvýšení úmrtnosti se týká kardiovaskulárních chorob, které jsou spíše než 

zdravotní péčí ovlivnitelné životním stylem, a úmrtím v důsledku vnějších příčin a otrav, 

které spíše vedou k zamyšlení nad nutností zlepšit kvalitu pracovního prostředí či kontrolu 

alkoholu.

40 Na začátku 90. let se ukazatel novorozenecké úmrtnosti pohyboval na úrovni 11 až 12 úmrtí dítěte mladšího
28 dnů na 1000 živě narozených. V roce 2003 klesla hodnota tohoto ukazatele na 7,38. tato hodnota je  však 
stále vysoká, neboť v průměru zemí EU se pohybovala v roce 2002 na úrovni 3,11. (DTB WHO, 2005)
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H y po tézy  v y sv ě t l u jíc í v ý v o j  ú m r t n o st i v  pr ů b ě h u  90. let

Je nesporné, že na celkovém stavu zdraví ruské populace se výše popsané 

determinanty podílejí značnou měrou, ale tímto souhrnným konceptem není možné vysvětlit 

aktuální prudké zvýšení úmrtnosti.

Hypotéza o roli zhoršených ekonomických podmínek
V souvislosti s přechodem z centrálně řízeného hospodářství na ekonomiku s tržními

prvky došlo k prudkému snížení životní úrovně obyvatelstva a objevily se nové fenomény

jako nezaměstnanost a chudoba. Existuje celá řada studií dokládajících vztah mezi

socioekonomickými faktory a nerovnostmi ve zdraví/úmrtnosti (viz Marmot, Wilkinson,

2005). Jako možné vysvětlení se tedy nabízí hypotéza, že ekonomické důsledky

transformace, které vedly k propadu až jedné třetiny domácností do chudoby na začátku 90.

let by mohly být hlavním faktorem zvýšené úmrtnosti.

Na počátku 90. let by se toto tvrzení mohlo zdát jako oprávněné vzhledem k propadu

reálných příjmů zhruba na jednu polovinu oproti roku 1990 a více než jedna třetina

obyvatelstva žila v chudobě. Prudký nárůst úmrtnosti v tomto období byl zaznamenán ve

všech bývalých postkomunistických státech. Následné snížení úmrtnosti v RF po

ekonomické krizi (1994) by rovněž odpovídalo tomuto trendu. Ale otázkou zůstává jak

vysvětlit aktuální vývoj. Od roku 1998 Rusko zažívá ekonomický růst, což se pozitivně

promítá i do reálného příjmu domácností, ale úmrtnost začala v roce 1998 opětovně růst a

tento trend pokračuje.

Rovněž obyvatelstvo většiny zemí bývalého Sovětského svazu s výjimkou

Pobaltských států zažívá výrazně horší ekonomickou situaci než RF a míry úmrtnosti

v těchto zemích nerostou s takovou dynamikou jako v RF.
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Graf č. 33 : Výše HDP na os. v paritě kupní síly v býv. zemích SSSR (v USD)
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Graf č. 34 : Standardizovaná míra úmrtnosti ve všech věkových skupinách v zemích

bývalého SSSR v letech 1980 - 2004
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Korelace mezi výší HDP a ukazatelem střední délky života při narození se potvrzuje 

ve světovém měřítku (World Bank, 2005) i v Evropském regionu. Údaje z jednotlivých zemí 

SNS však z tohoto konceptu výrazně vybočují, ať již delší či kratší nadějí dožití nebo výší 

úmrtnosti než jaké by se daly vzhledem k trendu očekávat. RF se vyznačuje z evropských 

zemí největší odchylkou od trendu, neboť nehledě na relativně vysoké HDP na osobu má 

výrazně nižší hodnotu ukazatele střední délky života při narození. Tento rozdíl je ještě více 

patrný, když se provede srovnání podle pohlaví. Za zmínku rovněž stojí, že Pobaltské státy 

aktuálně kopírují tento trend závislosti naděje dožití na ek. prosperitě, přičemž ještě v roce 

1990 výrazně zaostávaly.

Výše HDP na osobu však nemusí být ukazatelem, který by odrážel reálný vývoj 

v zemi, neboť existuje předpoklad, že zvýšení HDP na os. povede k zlepšení ekonomické 

situace obyvatelstva a zvýšení úrovně kvality jejich života. Je pravdou, že v RF se zvýšily 

reálné příjmy, .ale většina ekonomických přebytků posledních let se nespotřebovává ani 

neinvestuje, ale „ukládá“ do Stabilizačního fondu.
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Většina studií upozorňuje na fakt, že objasnění zvýšené úmrtnosti v souvislosti 

s ekonomickou krizí neobjasňuje zvýšený nárůst úmrtnosti u mužů v produktivním věku, 

který se na celkové míře úmrtnosti podílel největší měrou. Zhoršení ekonomické situace, 

které vedlo k propadu řady domácností do chudoby nejvíce postihlo především neúplné 

domácnosti, rodiny s malými dětmi a penzisty (Občarova, 2005). Populace ekonomicky 

aktivních mužů by tedy z ekonomického hlediska měla strádat nejméně.

Je však patrná souvislost například mezi vývojem chudoby a počtem sebevražd a 

registrovaných případů psychických poruch. V první polovině 90. let křivka sebevražd sice 

neodpovídala trendu snižování chudoby, což lze vysvětlit tím, že v roce 1994 došlo ke změně 

metodiky výpočtu chudoby.

Graf č. 37: Vývoj počtu sebevražd (na 100 000) a podíl lidí žijících pod hladinou

chudoby

Na druhou stranu je třeba podotknout, že ekonomické faktory výraznou měrou 

podmiňují životní styl, který sehrává významnou roli v úrovní zdravotním stavu a přístupu ke 

zdravotní péči. (WB, 2005) Na příkladu spotřeby potravin však bylo patrné, že ani dostatek 

finančních prostředků není zárukou vhodného způsobu stravování a mnohdy vede 

k nadměrné spotřebě.
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Navíc je nutné připomenout ještě jeden paradox vlastní sovětské a následně ruské 

společnosti. Vzhledem k preferenci dělnických povolání a nivelizaci vzdělání, velká část 

inteligence žila a žije ve velmi skromných podmínkách. Proto její socioekonomický status 

neodpovídá výši příjmů. Již za socialismu se skupina lidí s vyšším vzděláním vyznačovala 

nižší mírou úmrtnosti a prudký nárůst úmrtnosti v 90. letech se jí téměř nedotknul a 

koncentroval se na skupinu lidí s nízkou úrovní vzdělání nehledě na podobnou úroveň 

příjmů. (Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005)

Je nezpochybnitelné, že se zhoršení sociální a ekonomické situace podílelo na 

zvýšené míře úmrtnosti ve všech skupinách, ale nelze její pomocí vysvětlit prudký nárůst 

úmrtnosti u mužů ve věkové skupině 25-59, která na zvýšení úmrtnosti měla nejvyšší podíl, 

proto je třeba hledat i další možná vysvětlení.

Hypotéza psychicko -  emocionálního a sociálního stresu
B. B. Prochov (2005) se domnívá, že právě sociální problémy spojené s transformací

výrazně přispěly ke zhoršení zdraví obyvatelstva. Na jejich vrub lze podle něj přičíst prudký

nárůst kardiovaskulárních onemocnění (o 40% ve srovnání s 80. léty), počet sebevražd,

vražd41 a zvýšenou úmrtnost v důsledku psychických problémů. Až 70% populace zažívá

„psychicko-emocionální a sociální“ stres, což se vedle přímých důsledků na zvýšení počtu

depresí a neuróz nepřímo odráží i ve vzrůstající konzumaci alkoholu a drog.

Hypotéza nivelizace hodnoty zdraví
Alternativní vysvětlení podává A. G. Višněvskij (2003), který se domnívá, že vysoká

míra úmrtnosti je pouze prodloužením dřívějšího trendu. V socialistickém státě vždy byla

preferována společnost na úkor jedince, což se v oblasti zdravotnictví projevovalo

zanedbáváním ochrany zdraví a zdravotnického systému. Destrukci hodnoty zdraví rovněž

zavinila patemalistická role státu, která přisuzovala jedinci jen marginální roli v ochraně

vlastního zdraví. To, podle něj, naznačují i závěry výzkumu veřejného mínění, podle kterého

je obyvatelstvo znepokojeno více nízkou porodností než vysokou úmrtností. 42

41 Generál A. Gurov, předseda bezpečností komise Dumy, upozorňuje, že statistika nezachycuje faktický počet 
úmrtí v důsledku trestných činů. K uváděným 86 tisícům obětí násilných trestných činů, které zemřely na místě, 
je  třeba ještě  přičíst dalších 40 tisíc lidí, kteří umřou na následky trestných činů v nemocnici.
http://duma.edin.ru/user/index.cfm7tpc tvpe=&TPC id=999
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Alkoholová hypotéza
Stále více vědců se kloní k hypotéze, že prudký nárůst úmrtnosti je  možné vysvětlit 

v souvislosti s konzumací alkoholu. Liší se jen v odhadech jak vysoký počet úmrtí je s ním 

spojen, neboť s výjimkou evidentních případů (otrav, cirhóz jater, úmrtí z nešťastných příčin 

s vysokou hladinou alkoholu v krvi) je velmi těžké vyčíslit přesný podíl například na 

úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci.

Z křivky vývoje úmrtnosti v 80. letech bylo patrné prudké snížení na konci 80. let 

v souvislosti s protialkoholovou kampaní M. Gorbačova. U mužů se v toto období zvýšila 

naděje dožití o 4 roky a u žen o 1,5 roku. Na základě těchto poznatků je velmi často 

vysvětlován prudký nárůst úmrtnosti na počátku 90. let širokou dostupností alkoholu.

V době protialkoholické kampaně došlo k výraznému zvýšení naděje dožití, tyto 

změny se nejvíce týkaly skupin obyvatelstva v ekonomicky aktivním věku. Obrovský nárůst 

úmrtnosti v 90. letech rovněž zasáhnul nejvíce tyto skupiny. Velmi přesvědčivě tuto 

souvislost dokládá graf převzatý ze studie S. V. Zacharova, který se systematicky zabýval 

analýzou jednotlivých kohort k vývoji úmrtnosti v historické perspektivě.

Graf č. 38 : Změny koeficientu úmrtnosti u mužů v letech 1985-1986 a 1992-1993
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Zdroj: Zacharov, 2005

Prudký nárůst úmrtnosti na začátku 90. let dávají odborníci do souvislosti s tzv. 

„odloženými“ úmrtími konzumentů alkoholu jejichž spotřeba se v průběhu protialkoholické 

kampaně snížila. Prudké snížení úmrtnosti v důsledku alkoholu vletech 1995-1998 pak 

zapříčinila řada faktorů, zejména však to, že častí konzumenti alkoholu již zemřeli v průběhu 

začátku 90. let, když na trhu bylo dostupné velké množství levného alkoholu.

Zdá se být až neuvěřitelné, že by právě úmrtnost v důsledku konzumace alkoholu 

mohla být vysvětlujícím faktorem nárůstu celkové úmrtnosti. A. Němcova odhaduje podíl
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alkoholu i na úmrtích z jiných příčin než těch, které jsou s alkoholem bezprostředně svázány. 

Dochází k závěru, že v RF ročně umírá 400 až 700 tisíc lidí v důsledku konzumace alkoholu 

a celkový počet úmrtí vletech 1990-2001 odhaduje na 7 miliónů lidí. V případě, že by 

odhady Němcova (2003) byly správné vysvětlují téměř stroprocentně prudký nárůst a vývoj 

křivky úmrtnosti v RF. Oficiální statistiky udávají nižší údaje. V roce 2002 324 tisíc úmrtí 

v důsledku alkoholu, Charčenko 354 tisíc úmrtí ročně, což je 15,8% z celkových úmrtí. 

(Revič, 2005) nicméně i při různé výši odhadu počtu úmrtí způsobených alkoholem většina 

autorů považuje tzv. „alkoholovou hypotézu“ za nejvíce pravděpodobnou

Závěrem lze tedy konstatovat, že špatný vliv životního prostředí a nezdravého 

životního stylu v kombinaci s ještě ne plně zmodernizovaným systémem zdravotnictví je 

do značné míry zodpovědný za špatný zdravotní stav obyvatel RF ve srovnání 

s většinou ekonomicky vyspělých zemí. Nicméně prudký nárůst úmrtnosti v 90. letech 

byl však vzhledem ke koncentraci úmrtnosti do určitých věkových skupin a příčin 

úmrtnosti s největší pravděpodobností způsoben konzumací zvýšeného množství 

alkoholu.
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Z Á V Ě R Y  VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZH O R ŠEN ÉH O  ZDRAVOTNÍHO STAVU 

OBYVATELSTVA A ÚBYTKU PO PULACE A DO PO RUČENÍ

Zhoršení celkového zdravotního stavu ruské populace (Andrejev, McKee, Školníkov,

2003, WB, 2005) a zvýšené míry úmrtnosti ve všech věkových skupinách v porovnání 

s vyspělými zeměmi může vést k dalekosáhlým důsledkům, ovlivňujícím další vývoj celé 

společnosti.

1. celkový úbytek obyvatelstva a stárnutí populace. V případě, že bude další úbytek 

obyvatelstva pokračovat stávajícím způsobem podle některých prognóz k roku 2005 klesne 

počet obyvatel ke 100 milionům (Goskomstat, Demoskop, 2002, 51-52) a výrazným 

způsobem se zvýší podíl starých osob v populaci. Vedle důsledků v ekonomické rovině, by 

se nízká míra porodnosti a úbytku obyvatelstva mohla stát významným aspektem z hlediska 

zajištění bezpečnosti a teritoriální celistvosti RF. (Da Vanzo, Grammich, 2002)

2. úbytek práceschopného obyvatelstva. Z tohoto hlediska představuje pro RF klíčový 

problém zejména vysoká míra úmrtnosti ve věkové skupině do 65 let, tedy u ekonomicky 

aktivní populace. Ekonomické problémy spojené s úbytkem práceschopného obyvatelstva do 

budoucna bude ještě více eskalovat pozvolné stárnutí populace a nízká míra porodnosti. (Da 

Vanzo, Grammich, 2002)

3. RF jako země vdov. Obrovský rozdíl v naději dožití u mužů a u žen vede k tomu, že řada 

žen žije osaměle, což s sebou přináší další nepříznivých konsekvence a negativně se 

projevuje i na zdravotním stavu žen a rodinné struktuře ve společnosti (WB, 2005, Bobak, 

Murphy, Pikhart, Martikainen, Rose, Marmot, 2000 Andrejev, McKnee, Školníkov, 2003).

Graf č. 39: Vývoj počet žen v RF na 1000 mužů

Zdroj: www.gks.ru
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4. rostoucí nerovnosti mezi regiony. Variabilitu socioekonomických a zdravotních indikátorů 

mezi jednotlivými regiony odráží i výše koeficientů std. míry úmrtnosti.

Tabulka č. 24 : Regionální rozdíly v koeficientu úmrtnosti u ek. aktivní populace

Koeficient std. míry úmrtnosti Muži
v....
Zeny

Ruská federace 11,5 3,0

Regiony s nejvyšší mírou úmrtnosti 17,8 7,2

Regiony s nejnižší mírou úmrtnosti 3,8 1,3

Průměrná hodnota v jednotlivých regionech 11,4 2,9

Zdroj: www.gks.ru

5. špatný zdravotní stav vede k horším ekonomickým výsledkům. Podle studie WB (2005) 

vysoká míra pracovní neschopnosti (DTB UN, 2005), která je jednou z nejvyšších v Evropě, 

vede k ekonomickým ztrátám. Odhad ekonomických ztrát ve spojitosti s pracovní 

neschopností v RF variuje od 0,5 do 1,3 % HDP, nicméně tento odhad je velmi orientační, 

neboť není možno ohodnotit celkový dopad nepřítomnosti pracovníka v zaměstnaní, viz 

například ztráta synergického účinku celé týmové spolupráce.

6. vysoké náklady na zdravotní péči. RF se potýká s nedostatkem prostředků vydávaných na 

zdravotní péči a již nyní není schopno zabezpečit kvalitní zdravotní péči v nezbytném 

rozsahu všem svým občanům (Kravčenko, Ržanicyna, 2004). Další zhoršování zdravotního 

stavu, které by znamenalo expanzi dalších nákladů na zdravotní péči by tento deficit ještě 

dále prohlubovalo.

Z výše uvedeného výčtu problémů vyplývajících ze zhoršeného zdravotního stavu a 

demografických procesů je zřejmé, že RF musí začít čelit této nepříznivé situaci souborem 

politik a kontrolovat rizikové faktory. V současné době jsou považovány za klíčové faktory 

zhoršeného zdravotního stavu především faktory spojené s životním stylem, proto je třeba do 

značné míry podporovat zásady zdravého životního stylu realizacemi různých kampaní 

propagujících zdraví. Vzhledem k vysoké úmrtnosti na nemoci spojené s konzumací alkoholu 

je nezbytné zabývat se kampaněmi na zdůraznění jeho škodlivosti a důslednou kontrolou 

jeho kvality. Je rovněž nezbytné zmodernizovat systém zdravotnictví a zajistit dostupnost
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zdravotní péče všem vrstvám populace. Dalším krokem je realizace komplexu souvisejících 

politik regulujících hygienické a bezpečnostní podmínky práce, zpřísňující ekologické 

normy. V dlouhodobém horizontu je však klíčové postupné zlepšování socio-ekonomických 

podmínek ve společnosti. (WB, 2005, Da Vanzo, Grammich, 2002, Bobak, M., Mc Carthy, 

M., Perlman, F., Marmot, M., 2002)

Političtí představitelé RF si uvědomují nebezpečí vyplývající ze stávajícího vývoje a 

zlepšení zdravotního stavu patří k hlavním prioritám. Aktuálně probíhající národní projekt 

„Zdraví“, který by spolu s projektem „Vzdělání“ a „Bydlení“ měl zlepšit sociální situaci ve 

společnosti a podpořit rozvoj lidského kapitálu, reflektuje poznatky o problematických 

oblastech a je zaměřen na jejich zlepšení.

(http://www.mzsrrf.ru/health/?PHPSESSID=:dffc83f69bfbec9256fbef960053e5fl)

Ruské ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje si vytyčilo v rámci národního 

projektu „Zdraví“ následující střednědobé cíle (2006- 2008) v oblasti zdravotnictví [Doklad o 

rezultatach i osnovnych napravlenijach..., 20.12.2005]:

Hlavním cílem je zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče a léků pro ekonomicky 

slabší skupiny obyvatelstva a zabezpečení lepší kvality jejich životních podmínek

1. zvýšení efektivity fungování zdravotnictví

a) je zamýšlen úplný přechod na financování z prostředků zdravotního pojištění, který 

však bude řízen centrálně, aby byly vyrovnávány regionální diference

b) restrukturalizace zdravotnických zařízení a jejich převedení na nové organizačně- 

právní subjekty.

c) Zvýšení efektivity fungování systému pomocí přechodu na ambulantní styl léčby

2. zajištění přístupu ke zdravotní péči

a) Stát bude garantovat vymezenou úroveň a objem zdravotní péče. Budou 

standardizovány tarify za léčbu onemocnění a nebude docházet k problémům 

s financováním, neboť platby budou realizovány z jediného centra.

b) Velká část prostředků bude věnována na prevenci a rozvoj ambulantního léčení.

3. zlepšení zdraví matek a dětí

4. zabezpečení populace dostatkem kvalitních léků

5. podpora prevence a zdravého životního stylu
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ZÁVĚR
Politické a socioekonomické změny v RF v 90. letech doprovázelo zhoršení 

demografických ukazatelů a ukazatelů z oblasti zdravotního stavu populace. Vedle značného 

úbytku obyvatelstva (9 milionů vletech 1990-2005, DTB Goskomstat) se výrazně zhoršily 

míry úmrtnosti ve všech věkových skupinách. (DTB WHO, 2005).

Nárůst úmrtnosti však nebyl rovnoměrně rozložen a koncentroval se především ve 

skupině mužů středního věku a z nich především do skupiny s nižším vzděláním a 

ekonomickým postavením (Andrejev, Kvaša, Charkova, 2005). Ve srovnání s rokem 1990 se 

zvýšení úmrtnosti nejrazantněji projevilo u kardiovaskulární chorob (o 30%), které jsou 

nejčastější příčinou úmrtí a v případě úmrtí na tzv. vnější příčiny (o 40%). (WB, 2005)

O celkového nepříznivém zdravotního stavu ruské populace svědčí hodnoty 

indikátoru střední délky života (u mužů 58,8 a u žen 72,3) a především počet let, které člověk 

prožije ve zdraví (u mužů 52,8 a u žen 64,3). (WHO, Healthy Life Expectancy 2002, 

Andrejev, McKnee, Školníkov, 2003)

Při hledání vysvětlení možných příčin zvýšené míry úmrtnosti a celkového 

zdravotního stavu je třeba vycházet z konceptu zdraví jako komplexního a dynamického 

jevu, který je ovlivňován celým spektrem životních podmínek a faktorů (Bobak, Mc Carthy, 

Perlman, Marmot, 2002, Wilkinson, Marmot, 2005). Na základě tohoto přístupu, 

vyplývajícího z definice zdraví WHO, lze konstatovat, že na nepříznivém zdravotním stavu 

ruské populace se podílí následující faktory: celkově znečištěné životní prostředí (Pankeev, 

Rybalskij, Dumnov, Snakin, Federov, Gorbatovskij, 2003), zdravotnické služby, které 

aktuálně trpí deficitem finančních prostředků a plně nezabezpečuj! kvalitní a dostupnou péči 

všem skupinám obyvatelstva (Tragakes, Lessof, 2003, Šutjak, 2004, Šiškin ed., 2002) a 

nej výraznější podíl na úrovni zdravotního stavu populace má zřejmě nezdravý životní styl, 

který byl v 90. letech ještě umocněn omezením restrikcí a rozšíření nabídky řady produktů 

(Němcov, 2003, Mckee, Bobak, Rose, Školníkov, Chenet, Leon, 1998, Revič, 2005).

V Rusku byla publikována řada souhrnných studií zabývající se příčinami výrazného 

zvýšení úmrtnosti v 90. letech (WB, 2005, Da Vazo, Grammich, 2002). K nejčastěji 

uváděným příčinám se řadí především tyto faktory: zhoršení ekonomických a sociálních 

podmínek, transformační stres, špatný životní styl (alkoholismus, kouření) a pokles kvality a 

dostupnosti zdravotní péče. Je nesporné, že všechny tyto faktory hrály významnou roli ve 

zvýšení úmrtnosti, ale zatím nejlépe objasňujícím vysvětlení prudkého zvýšení úmrtnosti na
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začátku 90. let se zdá být tzv. alkoholová hypotéza (Němcov, 2003), která objasňuje právě 

vysokou úmrtnost ve skupině mužů středního věku.

Od poznání příčin špatného zdravotního stavu a zvýšené úmrtnosti se odvíjí i 

doporučení expertů, jak na vzniklou situaci reagovat, aby se zamezilo dalším negativním 

konsekvencím a jejich dopadům na společnost (WB, 2005, Da Vanzo, Grammich 2002, 

Bobak, Me Carthy, Perlman, Marmot, 2002). Nezbytnost zlepšit kvalitu a dostupnost 

zdravotní péče všem skupinám obyvatelstva cestou zvýšení efektivity zdravotnictví a lepšího 

systému financování a orientaci na prevenci a kampaně na podporu zdravého životního stylu 

se odráží i v prioritním národním projektu „Zdraví“, (www.mzsrrf.ru)
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Č E S K É  R E SU M É

Zdravotní stav populace po roce 1991 a jeho determinanty

Sociální a ekonomická transformace společnosti v 90. letech po rozpadu SSSR s sebou 

přinesla i výrazné zhoršení demografických ukazatelů a zhoršení celkového zdravotní 

stav populace. K nejvážnějším problémům patří:

zvyšování míry úmrtnosti ve všech věkových skupinách

pokles střední délky života

vysoká novorozenecká úmrtnost

růst počtu případů infekčních onemocnění

V první části práce je charakterizován zdravotní stav ruské populace a vývoj, který 

zaznamenal v průběhu 90. let. Data jsou uváděna v historických souvislostech a ve 

srovnání s údaji vypovídajícími o stavu vybraných ukazatelů v EU a v zemích bývalého 

Sovětského svazu. Pozornost je rovněž věnována vývoji faktorů o nichž se na základě 

komplexnějšího přístupu ke zdraví ve smyslu definice WHO a konceptu determinant 

zdraví předpokládá, že jej výraznou měrou ovlivňují.

V druhé části jsou popsány faktory, ovlivňující zhoršený zdravotní stav obyvatel Ruské 

federace. K nejčastěji uváděným příčinám se řadí především tyto faktory: zhoršení 

ekonomických a sociálních podmínek, transformační stres, špatný životní styl 

(alkoholismus, kouření) a pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče. Podrobně je 

zmíněna zejména problematika socio-ekonomických změn a „alkoholová hypotéza“, 

která by mohla objasnit prudký výkyv úmrtnosti v průběhu 90. let, zejména ve skupině 

mužů středního věku. Důsledky nepříznivého vývoje zdravotního stavu spolu s možnou 

reakcí jsou krátce naznačeny na závěr práce.
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R e s u m e

State of Health of Russian Population since 1991 and its Determinants

Process of social and economical transformation after the dissolution of the Soviet 

Union brought a significant decrease in demographic indicators and deterioration of 

the health status of Russian population. Among the main problems are:

• Increasing death rate in all age groups

• Decreasing life expectancy, low healthy life expectancy

• High number of infant deaths in comparison with advanced countries.

• Increasing number of cases of infectious diseases

In the first part of this study is given an analysis on health status and demographic 

indicators of Russian population and their development in the 90's. Statistical data are 

analyzed in historical prospective and in comparison with indicators for EU and CIS 

members states. Significant part is also devoted to description of the factors (social- 

economical, health care, healthy life style and environmental), which are believed to 

have a significant impact on health status on the individual and also national level, 

according to WHO definition of health and concept of determinants of health.

In second part of this study are discussed the main risk factors and hypothesis, which 

are explaining the deterioration of health of Russian citizens. There are several theories 

for this dramatic decrease in life expectancy. One sees a connection between the low life 

expectancy in the grim economic situation, points to the stress caused by the loss of a 

sense of security; others see the cause in the deteriorating standards of the Russian 

healthcare system and another in the unhealthy life style. In detail are mentioned the 

role of social-economic factors and to „alcohol hypothesis“, which seems to be a good 

explanation of the increase of mortality rate, especially among the middle-age Russian 

man. The consequences of the high mortality rates and the ill health and the possible 

responses to these challenges are briefly touched at the end of the study.
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