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Zdraviu prospešná verejná

politika (public policy)
Zdravie podporujúce prostredie
Posilnenie komunit
Rozvoj osobných, 

individuálnych schopností
Reorientácia zdravotníckych 

služieb
Pohľad do budúcnosti

Podpora zdravia ako centrálna 
čast globálneho rozvoja

Podpora zdravia ako 
zodpovednosť všetkých vlád

Podpora zdravia ako priorita pre 
komunity a občiansku 
spoločnosť

Podpora zdravia ako požiadavka 
pre dobrú ekonomiku (good 
corporate practice)



Model zdravia – determinanty zdravia
Malri Twalib je 5 ročný chlapec žijúci v 
chudobnej vidieckej oblasti pri Kilimadžare v 
Tanzánii. Zdravotnícky pracovníci u neho 
diagnostikovali detskú obezitu počas rutinnej 
kontroly. Po roku sa jeho stav nezmenil, tak ako 
sa nezmenila ani jeho výživa – nadmerná
spotreba ovsenej kase a živočíšneho tuku. 
Spotreba ovocia a zeleniny je výrazne pod 
nedostatočnou…”je príliš ťažké nájsť produkty 
za prijateľné ceny najmä počas obdobia sucha”
hovorí jeho mama Fadhila. Malriho prostredie je 
plné ostrých a hrdzavých odpadkov, dvor je 
príliš malý na hranie loptových hier. V 
skutočnosti sa málokedy pohybuje vonku. “Je to 
príliš nebezpečné, môže sa zraniť” hovorí jeho 
mama . Fadhila, ktorá je tiež obézna, verí, že 
obezita nie je spojená s rizikom a že váha jej 
syna pôjde dole prirodzene po nejakej dobe. 
“Oblé tvary patria k našej rodine a nemáme
žiadne zdravotné problémy kvôli nim, tak prečo 
sa trápiť s tým”, argumentuje s úsmevom na 
tvári  
Preventing chronic diseases a vital investment, 
WHO 2005

Dahlgren, G. &  Whitehead, M.  Policies and strategies 
to promote social equity in health.  Stockholm, 
Institute of Futures Studies, 1991. 



Podpora zdravia a determinanty zdravia
Biologické determinanty
Zdravotná starostlivosť
Environmentálne determinanty

Životné prostredie
Sociálne prostredie
Ekonomické prostredie

Behaviorálne determinanty



ZDROJE RIZIKOVÉ FAKTORY

ZDRAVIE CHOROBA

PatogenézaSalutogenéza =
tvorba zdravia
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Socio-ekologické prostredie

ENVIRONMENTÁLNE
DETERMINANTY ZDRAVIA

sociálne - ekologické - ekonomické

Jednotlivec (i)

INDIVIDUÁLNE
DETERMINANTY ZDRAVIA

ZDRAVOTNÝ STAV

sociálnymentálny

fyzický

ROZVOJ ZDRAVIA
(Bauer et all, 2006)



HIA ako nástroj na ovplyvnenie 
determinantov zdravia

Health impact assessment (HIA) – hodnotenie dopadov 
na zdravie je súbor metód a postupov, ktoré umožňujú
hodnotenie budúcich dopadov na zdravie súčasných 
politických rozhodnutí, stratégií, plánov, projektov. 

Demokracia, rovnosť, udržateľnosť, etické využívanie 
dôkazov

Dôkazy, názory, informované porozumenie, varianty



HIA model



HIA príklady
Spoločna poľnohospodárska politika ES
Európska politika zamestnanosti
Investičné projekty

Odpadové hospodárstvo
Rozvoj letísk
Spaľovanie pneumatík pri výrobe cementu
Stratégia biodiverzity Londýna
Výstavba ciest

http://www.who.int/hia/en/
http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=hia.reso
urces

http://www.who.int/hia/en/
http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=hia.resources
http://www.publichealth.nice.org.uk/page.aspx?o=hia.resources


HIA a podpora zdravia
Nástroj, ktorým sa dostáva podpora zdravia do 

každodennej praxe
Posilnenie intersektorality
Posilnenie úlohy občianskej spoločnosti, komunít
Prostriedok na medializáciu
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