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Desať vyhlásení o budúcnosti verejného zdravotníctva v Európe

The European Public Health Association (EUPHA) je zastrešujúca organizácia pre asociácie
verejného zdravotníctva v Európe. V súčasnosti má 48 členov z 38 krajín a spája viac ako 10 000
odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva v Európe. Táto sieť je významným nástrojom na
lepšie oboznámenie sa s problémami verejného zdravotníctva v Európe a odlišnými národnými
politikami a postupmi na riešenie týchto problémov.
Aktuálna správa je prvá zo série správ EUPHA, prostredníctvom ktorých EUPHA poskytuje prehľady o súčasných otázkach verejného zdravotníctva v Európe. Tieto správy sú pripravené využívajúc našu rozsiahlu sieť a organizujúc pracovné stretnutia a e-mailovú výmenu informácií na
vybrané otázky.

Občianske združenie Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v júni 2003 z iniciatívy EUPHA a NOS - OSF. Od novembra 2003 je SAVEZ
členom EUPHA a má zastúpenie v EUPHA Governing Council a v EUPHA International Scientiﬁc
Committee. Poslaním asociácie je prevencia, podpora a ochrana zdravia obyvateľov Slovenska.
Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu. V oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.
V novembri 2005, na 13. EUPHA konferencii v Grazi (Rakúsko), doporučilo organizačné vedenie
EUPHA národným asociáciám, aby správu „10 Statements on the Future of Public Health in Europe“ publikovali na národnej úrovni.
Publikácia je určená pre širokú odbornú verejnosť podieľajúcu sa na ovplyvňovaní úrovne zdravia
obyvateľstva. Svojím obsahovým zameraním prispieva k zvyšovaniu vedomostí a prináša aktuálne
informácie o prioritách verejného zdravotníctva na Európskej úrovni.
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Budúcnosť verejného zdravotníctva v Európe
Pojem verejné zdravotníctvo sa začal používať asi pred 400 rokmi v súvislosti s kontrolou chorôb, aby
sa predišlo ich ďalšiemu šíreniu. Odvtedy sa verejné zdravotníctvo vyvíja a zahŕňa podporu zdravia,
ako aj ochranu zdravia. Verejné zdravotníctvo je organizované úsilie spoločnosti na zlepšenie zdravia
populácie. Objavuje sa pojem nové verejné zdravotníctvo. Nové verejné zdravotníctvo deﬁnuje zdravie
ako investičný faktor pre kvalitný život spoločnosti. Zameriava sa na správanie sa jednotlivcov v ich
súčasnom prostredí a na životné podmienky, ktoré ich správanie ovplyvňujú. Okrem klasickej prevencie chorôb, práca verejného zdravotníctva je o podpore fyzického a duševného zdravia jednotlivcov.
To zahŕňa ovplyvňovanie životných návykov a životných podmienok, ale tiež podporovanie sebaúcty,
ľudskej dôstojnosti a rešpektu. Ak toto nové verejné zdravotníctvo predstavuje budúcnosť verejného
zdravotníctva, je potrebné zodpovedať otázky: kde stojíme teraz a ako pôjdeme ďalej, aby sme toto
nové verejné zdravotníctvo dosiahli.
Táto správa sumarizuje závery diskusií piatich na seba nadväzujúcich workshopov, ktoré organizovala
EUPHA od novembra 2002 do novembra 2003 (detailne - viď príloha 1).

1. BUDÚCNOSŤ VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA MOŽNO DOSIAHNUŤ, AK DOŇ
INVESTUJE CELÁ SPOLOČNOSŤ: BUDOVANIE PARTNERSTVA JE TU NEVYHNUTNÉ
Biela kniha „Prescriptions for a healthier Norway“1: „Vláda sa dožaduje posilnenia
práce verejného zdravotníctva vo všetkých sektoroch prostredníctvom aktívnej
spolupráce, ktorá ukladá zodpovednosť, záväznosť a povzbudzuje k činnosti.“
Verejné zdravotníctvo je a malo by byť chápané ako integrovaná výzva, lebo sa dotýka všetkých aspektov spoločnosti. Nezdravá populácia má vážny dopad na ekonomiku krajiny. Na efektívne zvládnutie
tohto integrovaného problému by sa mali nájsť zjednotené riešenia. To znamená, že zdravie verejnosti
by malo byť zahrnuté do všetkých úrovní, prostredí a sektorov spoločnosti. Nové verejné zdravotníctvo ide ďaleko za zdravotnícku profesiu a zdravotnícke prostredie, a preto si vyžaduje novú cestu
mobilizácie. Dôležité je spojenie nielen medzi politikou, praxou a výskumom, ale predovšetkým medzi
odlišnými disciplínami.
Politika budúceho verejného zdravotníctva by mala byť cielená na preorientovanie kapacít zdravotníckych systémov na zlepšenie zdravia populácie, využívajúc na podporu zdravia verejnosti kreativitu a silu
takých sektorov spoločnosti, ako napríklad dopravy, cestovného ruchu a obchodu. Úloha odborníkov
verejného zdravotníctva by sa mala tiež rozšíriť, aby zahrnula poradnú funkciu pre iné sektory. Títo odborníci musia ísť k tvorcom politík, politikom a výkonným zložkám vo všetkých sektoroch spoločnosti
a radiť im ako podporovať zdravie verejnosti v celej spoločnosti.

2. DLHODOBÉ PRÍNOSY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALI BRAŤ
TVORCOVIA POLITÍK VÁŽNE
Marc Danzon, generálny riaditeľ WHO/EURO2: „Vieme, že ak využijeme zdroje takými spôsobmi, ktoré upevňujú pozitívne zdravie a pohodu, spätne sa nám to vráti
v podobe sociálnych a ekonomických prínosov pre celú spoločnosť. Avšak tieto
vedomosti nie sú systematicky aplikované v rozvoji zdravotnej politiky na našom
kontinente.“
Ministry of Health. Prescriptions for a healthier Norway: a broad policy for public health. Report no.
16 to the Storting (2002-2003), short version, 2004, p.6.
2
Press backgrounder EURO 03/2000: Copenhagen, 4 July 2000: Rethinking health – The Verona
Initiative grows
1
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Verejné zdravotníctvo je v agende tvorcov politiky dlhý čas, ale nie je chápané ako priorita.
Je to najmä dôsledok dlhodobého pohľadu na verejné zdravotníctvo: prínosy intervencií/politiky nemôžu byť merané v blízkej budúcnosti. Napríklad, efektivita aktívnej proti fajčiarskej kampane bude
viditeľná ako pokles mortality na rakovinu pľúc po desaťročiach od začatia intervencie. Okrem toho,
intervencie verejného zdravotníctva nie sú ešte uznané ako príčina poklesu.
Nové verejné zdravotníctvo by malo preto povzbudiť výskumníkov ku skúmaniu dlhodobých prínosov
intervencií verejného zdravotníctva. Základom by mohol byť výskum založený na dôkazoch. Ďalším
základom by mohli byť dlhodobé štúdie morbidity a mortality. Tvorcovia politiky by mali skombinovať
odlišné stratégie na dosiahnutie jedného cieľa. Investovanie do dlhodobých prínosov z takýchto stratégií by nemalo byť predmetom redukovania krátkodobých rozpočtov.

3. VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO BY MALO TVORIŤ NEODDELITEĽNÚ SÚČASŤ
POLITICKEJ AGENDY VO VŠETKÝCH SEKTOROCH
Dagﬁnn Hoybraten, bývalý minister zdravotníctva, Nórsko3: „Naše vlastné voľby
a spôsob ako spoločne organizujeme a upravujeme spoločnosť v rozličných oblastiach hrajú dôležitú úlohu v zdraví verejnosti.“
Zdravie verejnosti by malo byť zahrnuté a malo by tvoriť neoddeliteľnú súčasť všetkých politických
rozhodnutí. Zdravie populácie by malo predstavovať ľudský kapitál, ktorý je základom pre pevnú ekonomiku a šťastnú populáciu. Verejné zdravie je subjektívne a dlhodobé a je dôležité nezamerať sa na
krátkodobé ekonomické náklady v plánovaní iniciatív verejného zdravotníctva. Bremeno choroby môže
byť dôležitý faktor v rozhodovacom procese, pretože ukáže nákladovú efektívnosť politiky verejného
zdravotníctva (napríklad zdravie ako ľudský zdroj).

4. POLITIKA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALA BYŤ ZALOŽENÁ SKÔR
NA PRÍNOSOCH AKO NA CHOROBE
Vrcholný výbor pre verejné zdravotníctvo, správa z roku 1994, Francúzsko4: „Je
nedostačujúce predložiť ciele navrhnuté na minimalizovanie zdravotných problémov. Podmienky musia byť dohodnuté tak, aby inštitúcie a odborníci mohli prispievať k dosiahnutiu cieľov a tak, aby jednotlivci, rodiny a spoločnosti mohli zlepšovať svoje zdravie.“
Zdravotná politika je v súčasnosti založená na chorobe. Pozornosť tvorcov politiky je viac zameraná
na naliehavé chorobu a priame intervencie. Tieto intervencie sú viac založené na starostlivosti ako
na prevencii a podpore zdravia.
V budúcnosti verejného zdravotníctva by sme nemali zakladať činnosť (aktivity) len na nedostatkoch
(= choroba alebo patogenéza), ale na prínosoch (= dobré zdravie alebo salutogenéza). Spoločnosti sa
zriedkakedy vyvíjajú na základe ich nedostatkov, vyvíjajú sa na základe ich prínosov.
Zmena by mala nastať v zameraní tvorcov politiky: namiesto pozerania na nedostatky (znevýhodnenie,
staroba), zameranie sa na to, čo môže byť ešte vykonané z pozitívnej stránky. Jeden dôležitý faktor
k rozvoju je vytváranie pozitívneho prostredia pre jednotlivcov (napr. športoviská, zelené rekreačné
oblasti a tiež možnosti pre rozvoj vlastnej osobnosti).

Vyhlásenie urobené na medzinárodnej konferencii oslavujúcej 400. výročie služieb verejného zdravotníctva v Nórsku, 16. jún 2004.
4
High Committee on Public Health: Health in France, 1994-1998, p.12.
3
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5. VÝSKUM ZOSTÁVA PEVNÝM ZÁKLADOM PRE ROZVOJ PRAXE A POLITIKY
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Els Borst-Eilers, bývalá ministerka zdravotníctva, Holandsko, v publikácii „Public
Health in Europe, 10 years EUPHA“5: „V mojom spôsobe myslenia, najdôležitejšou
vecou je dostať do praxe znalosti, ktoré už ovládame. Znalosti o zdravotných determinantoch, príčinách chorobnosti a spôsoboch, ako sa im vyhnúť. Táto skupina
znalostí sa stále rozrastá, ale my s ňou robíme príliš málo.“
Tak ako v minulosti, dobrý výskum je základ pre úspešné intervencie verejného zdravotníctva. Obzvlášť
epidemiologický výskum pomáha identiﬁkovať rizikové faktory chorôb, ako aj vplyv opatrení podpory
zdravia. Ako doplnok, kvalitatívny výskum a intervenčné štúdie môžu poskytnúť užitočné informácie.
V budúcnosti niektoré oblasti výskumu zostanú dôležitými alebo sa stanú dôležitejšími:
- Dlhodobé štúdie morbidity a mortality ukážu dopad preventívnych opatrení a celkového vývinu
zdravia verejnosti a v rovnakom čase identiﬁkujú rizikové faktory. Tieto štúdie sa osvedčili ako
efektívne v minulosti a zostanú oporou verejného zdravotníctva.
- Porovnávacie štúdie medzi krajinami narastú na dôležitosti. Na vytvorenie spoločnej politiky verejného zdravotníctva je nevyhnutné mať jasný obraz o výskume, praxi a politike verejného zdravotníctva v rôznych európskych krajinách.
- Výskum o rozdieloch v zdraví, nerovnostiach v dostupnosti, ako aj medzi etnickými skupinami je
tiež oblasťou výskumu, ktorá sa bude ďalej vyvíjať.
- Štúdie o záťaži chorôb na populáciu (obsahujúce nielen pripísateľné riziká, ale tiež odvrátiteľné
riziká) je potrebné implementovať.
- Dopad génovej technológie na správanie sa jednotlivca, ako aj spojenie medzi našimi génmi
a prostredím musia byť preskúmané.

6. VÝSKUM BY MAL BYŤ ZAMERANÝ NA POTREBY POLITIKY A PRAXE
WHO/EURO6: „Tradične, výskumníci verejného zdravotníctva nemajú veľký záujem
navrhnúť svoj výskum tak, aby uspokojili potreby tvorcov politiky….. čo je potrebné,
je nový typ spojenectva medzi tvorcami politiky a vedeckou spoločnosťou. Účinná
stratégia si vyžaduje, aby si tvorcovia politiky a výskumníci navzájom pomáhali
naplniť komplementárne úlohy.“
Medzi výskumom na jednej strane a politikou a praxou na druhej strane existuje významná medzera.
Je to spôsobené niekoľkými faktormi:
- Výskum nie je zameraný na aktuálne otázky v rámci politiky a praxe, a preto môže byť príliš oneskorený a príliš malý.
- Výskumníci začínajú výskumnými otázkami, kým politici by radi videli výskum založený na politických otázkach.
Medzi politikou/praxou a výskumom by mala byť zabezpečená lepšia interakcia. Neznamená to, že
by výskumníci mali byť otvorení len dôležitým politickým/praktickým aspektom výskumu, ale tiež, že
výkonné zložky a výskumníci by sa mali naučiť tlmočiť ich závery výskumu do odporúčaní pre riešenie
praktických alebo politických problémov.

Public Health in Europe: 10 years EUPHA. W. Kirch, editor, Springer Verlag: p. 62.
WHO/EURO and Centre for Public Health Research in Karlstad, publication 1994: Cited in Public
Health in Europe: 10 years EUPHA. W. Kirch, editor, Springer Verlag: p. 52.
5
6
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7. VÝSKUMNÍCI BY SA MALI NAUČIŤ AKO SA VZÁJOMNE OVPLYVŇOVAŤ
S POLITIKMI A VÝKONNÝMI ZLOŽKAMI
Gro Harlem Brundtland, bývalá generálna riaditeľka WHO7: „Dobrá veda je základ
dobrého verejného zdravotníctva, ale výzva, pred ktorú sme postavení, je čo najlepšie tlmočiť vedu do verejnej politiky.“
Výskum verejného zdravotníctva je rámcovo úzky a kategoricky rozsiahly. Má mnoho rozličných disciplín a obsahuje epidemiológiu a výskum o záťaži chorôb. Má rodiacu sa úlohu v agende EÚ. Je všeobecné uvádzané, že výskum o verejnom zdravotníctve je na dobrej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni,
ale chýba prenesenie výsledkov výskumu do politiky a praxe.
V spojitosti s vyhlásením č. 6, výskum by mal tiež upraviť spôsoby, akými sú prezentované jeho výsledky. Výsledky by mali byť zaujímavé pre tvorcov politiky a výkonné zložky, ktoré nemajú záujem čítať
rozsiahle dokumenty vymenúvajúce všetky možné prípady, obmedzenia štúdie, atď. Budúci výskum
verejného zdravotníctva by mal zobrať do úvahy nasledujúce hľadiská:
- Výskumníci by sa mali nepretržite ovplyvňovať s tvorcami politiky a výkonnými zložkami. Výskum
môže byť príliš oneskorený, keď sú jeho výsledky prezentované až vtedy, ak sú prítomné ﬁnálne
výsledky. Trvalá interakcia – najmä na osobnej úrovni – by sa mala uskutočniť medzi vedeckou
spoločnosťou a tvorcami politiky a výkonnými zložkami. Mala by obsahovať možné prepracovanie
výskumných otázok, nasledujúcich po otázkach z politiky/praxe.
- Výskum by nemal byť prezentovaný krátko a stručne, ale tiež vo formáte, ktorý je atraktívny pre
tvorcov politiky a výkonné zložky.
- Tvorcovia politiky a výkonné zložky by mali byť vyškolení ako interpretovať výsledky výskumu a ako
tlmočiť politické problémy do výskumných otázok.

8. MALI BY BYŤ PODPOROVANÉ INOVATÍVNE SPÔSOBY PODPORY ZDRAVIA
Maurice Mittelmark v publikácii Research and practice in public health – new
approaches8: „Úlohy nového verejného zdravotníctva si vyžadujú inovatívne myslenie vedeckej spoločnosti vo verejnom zdravotníctve a sociálne vedecké prístupy a metódy, ktoré by mohli posilniť výskumné kapacity verejného zdravotníctva
k inováciám.“
Jeden dôležitý aspekt rozvoja verejného zdravotníctva je, aby bolo inovatívne. Čo bolo efektívne v minulosti (napr. prevencia HIV podporovaním používania kondómov) nemôže byť brané vážne novou generáciou (nárast nechráneného sexu a HIV infekcií). Nové spôsoby vysielania buď rovnakých odkazov,
alebo nových odkazov je nutné rozvíjať nepretržite.
V budúcnosti by sme mali ďalej rozvíjať tieto inovatívne spôsoby:
- Verejné zdravotníctvo by nemalo implementovať len opatrenia na zbavenie sa zlých návykov (napr.
fajčenie), ale malo by vziať do úvahy aj situáciu (kedy človek fajčí a ako môžeme túto situáciu
zmeniť). To znamená, že by sme mali rozvíjať obidva prístupy horizontálny aj vertikálny. Teraz zvládame len rizikové faktory. V budúcnosti by sme mali tiež zahrnúť manažment okolností/podmienok
a prínosov (= integrovaný prístup).
Vyhlásenie urobené na medzinárodnej konferencii oslavujúcej 400. výročie služieb zdravia verejnosti
v Nórsku, 16. jún 2004.
8
Mittelmark MB: New objectives in public health: health promotion and the research methods in
social sciences. In Michael vol.1/3/2004. Research and practice in public health – new approaches:
proceedings from a pre-seminar on the occasion of the International EUPHA conference in Oslo, October 2004, p. 219.
7
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- Verejné zdravotníctvo by malo ísť nad rámec sústredenia sa na správanie človeka a zmenu tohto
správania, malo by tiež vytvárať podporné prostredie.
- Výskum o budúcom rozvoji intervenčných stratégií by mal ísť nad rámec základných výskumných
otázok (funguje to, ako, za akých okolností), aby sa zahrnulo kreatívne riešenie problému.
- Politika verejného zdravotníctva by mala kombinovať ochranu zdravia (tvrdé stratégie) s podporu
zdravia (mäkké/podporné stratégie).
- Intervencia by mala byť ﬂexibilná a ísť nad rámec špeciﬁckých chorôb alebo špeciﬁckého prostredia. Tu by mohla byť aplikovaná kampaň WHO “mysli globálne, konaj lokálne“.

9. BUDÚCNOSŤ PRAXE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA: MYSLIEŤ GLOBÁLNE,
KONAŤ LOKÁLNE
WHO/EURO v publikácii Healthy Cities and the City planning process9: „Mysli globálne, konaj lokálne: v podpore zdravia existuje jemná rovnováha medzi činnosťami na mikroúrovni a makroúrovni. Táto dôležitá rovnováha zabezpečí, že lokálne
potreby sa stretnú, ale tak široko, že aj zmeny na makroúrovni budú podporené.
Okrem toho, iní tvrdia doplňujúc toto vyhlásenie, aby sa zabezpečilo, že myslime
spolu globálne a lokálne a potom konajme podľa toho.“
Prax vo verejnom zdravotníctve by mala byť založená na ﬂexibilite a pragmatizme. Politiky sú sformované na národnej a medzinárodnej úrovni, implementácia je na lokálnej úrovni a mala by byť adaptabilná
na rôzne situácie. Podľa nasledovania princípu mysli globálne, konaj lokálne:
- Výkonným zložkám verejného zdravotníctva by malo byť poskytnuté odborné vyškolenie/vzdelávanie.
- Mala by byť umožnená výmena skúseností z lokálnej implementácie/praxe. V súčasnosti táto výmena neexistuje; neexistujú adekvátne deskriptívne štúdie.
- Prax verejného zdravotníctva by sa nemala obmedzovať len na špeciﬁcké choroby alebo špeciﬁcké prostredia, ako je tomu teraz: verejné zdravotníctvo pokrýva všetky aspekty a malo by to tak byť
aj chápané.
- Kritériá pre najlepšie postupy verejného zdravotníctva by mali byť sformulované.

10. ČO MÔŽE UROBIŤ EUPHA?
Louise Gunning-Schepers, bývalá prezidentka EUPHA, Holandsko, v publikácii
„Public Health in Europe, 10 years EUPHA“10: „Verejné zdravotníctvo nebolo nikdy
obmedzené národnými hranicami. Ak globalizácia nášho sveta bude pokračovať
a hranice v rámci EÚ sa budú stávať menej a menej dôležitými, bude kľúčovo
dôležité rozvinúť spoločnú európsku politiku verejného zdravotníctva. Avšak som
presvedčená, že by to malo byť iniciované a podporené spoločnosťou okolo verejného zdravotníctva namiesto direktorátu EÚ. Európska asociácia verejného zdravotníctva tu musí hrať kľúčovú úlohu. Aby úspešne dorazila táto doba, je nutné
teraz mať silných zástancov v spoločenstve verejného zdravotníctva, tak ako to
existuje v Európskej únii, pozostávajúcom z výskumníkov verejného zdravotníctva
a výkonných zložiek.“

WHO/Regional ofﬁce for Europe. L.J. Duhl and a.K. Sanchez, authors. Healthy cities and the city
planning process: a background document on links between health and urban planning. EUR/ICP/
CHDV 030403, 1999, p. 21.
10
Public Health in Europe: 10 years EUPHA. W. Kirch, editor, Springer Verlag: p. 8.
9
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Európska asociácia verejného zdravotníctva má 2 hlavné výhody v tom, aby sa stala aktívnou v rozvoji
nového verejného zdravotníctva:
- Je to európska mimovládna asociácia odborníkov verejného zdravotníctva
- Je zložená z výskumníkov, tvorcov politiky a výkonných zložiek.
Na základe toho môže byť EUPHA významným partnerom nielen medzi politikou, výskumom a praxou,
ale tiež medzi odlišnými disciplínami. Môže využiť svoju sieť na zber informácií z rôznych krajín v oblasti
politiky, praxe alebo výskumu.
Ako môže EUPHA dosiahnuť tieto ciele?
- Na konferenciách EUPHA by sme mali hlbšie rozvíjať oba aspekty verejného zdravotníctva,
t.j. politiku a prax.
- EUPHA konferencie (predkonferenčné stretnutia) môžu byť tiež využité na vyškolenie výskumníkov
(ako prezentovať výskum tvorcom politiky) a tvorcov politiky/výkonných zložiek (ako formulovať
výskumné otázky a ako čítať výsledky). Prvý krok týmto smerom by mohol byť realizovaný na konferencii v roku 2006.
- Využitím našej rozsiahlej siete odborníkov verejného zdravotníctva, EUPHA by mala zoradiť a sumarizovať aktuálny stav problematiky verejného zdravotníctva.
- EUPHA by mohla byť partnerom v porovnávacích štúdiách, ako je výskum o postupoch vo verejnom zdravotníctve, opatrenia pre etnické menšiny atď.
- EUPHA by sa mala stať dôležitým partnerom pre EÚ a WHO/EURO a napomôcť formovaniu novej
politiky verejného zdravotníctva.
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Príloha 1: Použité metódy
Projekt bol pripravený zorganizovaním 5 workshopov pre rôzne skupiny verejného zdravotníctva (tvorcov politiky, výskumníkov, výkonné zložky).Otázka budúcnosti verejného zdravotníctva v Európe je dvojitá. Po prvé, nie je isté, ktoré z problematík verejného zdravotníctva budú (sa stanú) dôležité v budúcnosti (napr. obezita, duševné zdravie, starší ľudia). Po druhé, existuje tu základný problém, ako bude
verejné zdravotníctvo implementované/praktizované a skúmané v budúcnosti. Na túto druhú otázku sa
projekt pozerá detailne.
Úvodný workshop sa uskutočnil v novembri 2002 v Drážďanoch, Nemecko, počas výročnej konferencie EUPHA. Cieľmi tohto workshopu bolo vysvetliť otázky, ktoré berie tento projekt do úvahy, získať
našich členov, aby sa zaujímali o projekt a začlenili sa doň a určiť kľúčové osoby pre nasledujúce
workshopy. Tohto workshopu sa zúčastnilo okolo 80 odborníkov verejného zdravotníctva. Uskutočnili
sa nasledujúce prezentácie:
- História verejného zdravotníctva: Prof. Gunnar Tellnes, Nórsko
- Problémy implementácie verejného zdravotníctva: Dr. Ineke Thien, Holandsko
- Verejné zdravotníctvo v budúcnosti: Prof. Jan-Maarten Boot, Holandsko
Druhý workshop bol zorganizovaný 10. mája 2003 v Utrechte, Holandsko a bol zameraný na tému preklenutia medzery medzi výskumom a politikou/praxou. Cieľom bolo dospieť k praktickým, odporúčaniam: pre výskumníkov verejného zdravotníctva - ako byť viac efektívny v odovzdávaní a implementovaní
ich výsledkov; pre EUPHA - ako pomôcť v šírení a súčasnom využití výskumu verejného zdravotníctva.
Workshopu sa zúčastnilo 10 odborníkov. Uskutočnili sa nasledujúce prezentácie:
- Manažment zdravotnej starostlivosti založený na dôkazoch: čo sa môže verejné zdravotníctvo naučiť z klinickej praxe?: Prof. Kieran Walshe, Veľká Británia
- Prepojenie medzi výskumom a politikou: dopady na výskum verejného zdravotníctva: Dr. Loek
Stokx, Holandsko
Tretí workshop sa uskutočnil 15. júna 2003 v Bergene, Nórsko a venoval sa budúcnosti verejného
zdravotníctva v Európe z pohľadu tvorcov politiky. Cieľom bolo identiﬁkovať pre tvorcov politiky budúce
problémy zdravotníctva a smerovania týkajúce sa verejného zdravotníctva. Tento workshop bol zorganizovaný ako satelitný workshop medzinárodnej zdravotníckej konferencie pri príležitosti 400. výročia
verejného zdravotníctva v Nórsku. Zúčastnilo sa ho okolo 100 odborníkov. Uskutočnili sa nasledujúce
prezentácie:
- Investovanie do zdravia: poučenia, možnosti a výzvy pre verejné zdravotníctvo: Dr. Erio Ziglio,
WHO Európa
- Ako nasmerovať politiku do praktickej práce verejného zdravotníctva?: Dr. Bjorn-Inge Larsen, Nórsko
- Mali by byť úsilia verejného zdravotníctva integrované do iných sektorov a politických oblastí, alebo by to mala byť samostatná časť spoločenských úloh a politík?: Dr. Geir Sverre Braut, Nórsko
Štvrtý workshop „Prax vo verejnom zdravotníctve v Európe – perspektívy a výzvy” sa uskutočnil
20. novembra 2003 v Ríme, Taliansko, počas 11. výročnej konferencie EUPHA. Na tomto workshope,
organizovanom EUPHA Sekciou praxe a politiky vo verejnom zdravotníctve, boli prezentované výstupy
prieskumu služieb verejného zdravotníctva v Európskych krajinách ako boli zaznamenané poradcami
z EUPHA. Uskutočnili sa nasledujúce prezentácie:
- HP Source: the Health Promotion Discovery Tool: Dr. Spencer Hagard and Dr. Jackie Robinson,
Medzinárodná únia pre podporu zdravia a výchovu k zdraviu (IUHPE)
- Prax a vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve vo Veľkej Británii: Dr. Sian Grifﬁths, Veľká Británia
- Čo je to európska prax vo verejnom zdravotníctve?: Prof. Mark McCarthy, Veľká Británia
Piaty a posledný workshop bol zorganizovaný tiež v Ríme, Taliansko, počas 11. výročnej konferencie
EUPHA. Na tomto záverečnom workshope boli prezentované predbežné výstupy projektu, po ktorých
nasledovali rozhodujúce analýzy a súhrnná diskusia. Uskutočnili sa nasledujúce prezentácie:
- Predbežné výsledky projektu EUPHA o budúcnosti verejného zdravotníctva v Európe.
Dr. D. Zeegers Paget, EUPHA
- Prvá zásadná analýza správy EUPHA.
Dr. A.W. Kalis, Holandské Ministerstvo zdravotníctva, Holandsko
Diskusie o predbežných výsledkoch sa aktívne zúčastnilo 20 účastníkov.
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