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NNáárodný koordinrodný koordináátortor
NemocnNemocnííc podporujc podporujúúcich zdraviecich zdravie



OttawskOttawskáá charta pre charta pre 
podporu zdravia (1986)podporu zdravia (1986)

podpora zdravia jepodpora zdravia je

„„proces, ktorý umoproces, ktorý umožňžňuje uje ľľuuďďom zvýom zvýššiiťť
kontrolu nad svojkontrolu nad svojíím zdravm zdravíím am a zlepzlepššiiťť
si hosi ho““. . 



SvetovSvetováá zdravotnzdravotníícka cka 
organizorganizáácia (WHO)cia (WHO)

Nemocnica podporujNemocnica podporujúúca zdravie (HPH)ca zdravie (HPH)

„„zmenzmeníí kultkultúúru lieru lieččebnej inebnej inšštittitúúcie na cie na 
kultkultúúru podpory zdravia sru podpory zdravia s ciecieľľom om 
podporovapodporovaťť zdravie pracovnzdravie pracovnííkov, kov, 
pacientov apacientov a prprííbuzných abuzných a podporovapodporovaťť
zdravzdravéé prostredieprostredie““..



WHOWHO--HPHHPH

Projekt Svetovej zdravotnProjekt Svetovej zdravotnííckej ckej 
organizorganizáácie (SZO) Nemocnica cie (SZO) Nemocnica 
podporujpodporujúúca zdravie (ca zdravie (HealthHealth PromotingPromoting
HospitalHospital –– HPH) kombinuje vHPH) kombinuje vííziu, ziu, 
predstavu apredstavu a sadu stratsadu stratéégigiíí pre rozvoj pre rozvoj 
nemocnice. Projekt zanemocnice. Projekt začčal roku 1988. al roku 1988. 



Strategický dokumentStrategický dokument

ViedenskViedenskéé odporodporúúččania oania o nemocniciach nemocniciach 
podporujpodporujúúcich zdravie cich zdravie 

odporodporúúččania slania slúúžžia ako nia ako náávody na vody na 
zazaččiatok procesu strategickiatok procesu strategickéého rozvoja ho rozvoja 
nemocnice v oblasti podpory zdravianemocnice v oblasti podpory zdravia



CieCieľľ::

Nemocnica podporujNemocnica podporujúúca zdravie je ca zdravie je 
nemocnica, ktornemocnica, ktoráá sa usiluje zapracovasa usiluje zapracovaťť
predstavy, hodnoty apredstavy, hodnoty a šštandardy podpory tandardy podpory 
zdravia do organizazdravia do organizaččnej nej šštrukttruktúúry ry 
aa kultkultúúry nemocnice.ry nemocnice.



ZZáámer:mer:

ZZáámerom Nemocnmerom Nemocnííc podporujc podporujúúcich cich 
zdravie je rozzdravie je rozšíšíririťť zameranie zameranie 
nemocninemocniččnnéého manaho manažžmentu amentu a šštrukttruktúúr r 
tak, aby zahrtak, aby zahrňňovali prevenciu aovali prevenciu a ochranu ochranu 
zdravia ako przdravia ako príídavok kdavok k lielieččebnej ebnej 
starostlivosti.starostlivosti.



MedzinMedzináárodnrodnáá siesieťť HPHHPH

VV ssúúččasnosti sasnosti súú registrovanregistrovanéé v databv databááze ze 
projekty vprojekty v 707088 nemocniciach, ktornemocniciach, ktoréé ssúú
prepojenprepojenéé v 3v 355 nnáárodných arodných a regionregionáálnych lnych 
siesieťťach vach v 25 krajin25 krajináách.ch.

http://www.es.euro.who.inthttp://www.es.euro.who.int, , 
http://http://www.whowww.who--cc.atcc.at, , 
http://http://www.www.whowho--cc.dkcc.dk//whowho//nonsecnonsec//mainSite.domainSite.do

http://www.es.euro.who.int/
http://www.who-cc/
http://www.univie.ac.at/hph/




HPH na SlovenskuHPH na Slovensku

DetskDetskáá fakultnfakultnáá nemocnica Bratislava,nemocnica Bratislava,
ŠŠpecializovanpecializovanáá nemocnica sv. Svorada, nemocnica sv. Svorada, 
n.o. n.o. NitraNitra--ZoborZobor,,
NsPNsP MV SR Bratislava, MV SR Bratislava, 
1.priv1.priváátna nemocnica, a.s. tna nemocnica, a.s. KoKoššiceice--ŠŠacaaca,,
Nemocnica sv. Cyrila aNemocnica sv. Cyrila a Metoda Metoda 
BratislavaBratislava--PetrPetržžalka, alka, 
MartinskMartinskáá fakultnfakultnáá nemocnicanemocnica MartinMartin





PodmienkyPodmienky ččlenstvalenstva

prijatie HPH stratprijatie HPH stratéégiegie
plniplniťť kritkritééririáá „„nemocnica bez tabakunemocnica bez tabaku““
3 projekty zameran3 projekty zameranéé na podporu zdraviana podporu zdravia
ččlenský poplatok lenský poplatok 



ProjektyProjekty

ssúú zameranzameranéé na na sprspráávnu praxvnu prax aa jej zavedenie jej zavedenie 
do do šštyroch aktyroch akččných oblastných oblastíí HPH:HPH:

Ochrana zdravia pre nemocniOchrana zdravia pre nemocniččných pacientovných pacientov
Ochrana zdravia pre nemocniOchrana zdravia pre nemocniččných ných 
zamestnancovzamestnancov
Nemocnice podporujNemocnice podporujúúce zdravie vo svojich ce zdravie vo svojich 
loklokáálnych spololnych spoloččnostiach (komunitnostiach (komunitáách)ch)
Vytvorenie zdravej nemocniVytvorenie zdravej nemocniččnej organiznej organizááciecie



Programy podpory zdravia Programy podpory zdravia 
vv nemocniciachnemocniciach

musia bymusia byťť doplnkovdoplnkovéé kk traditradiččným ným 
programom programom 
spspĺňĺňaaťť taktakéé ististéé šštandardy ako lietandardy ako lieččebnebnáá

starostlivosstarostlivosťť

teda musia byteda musia byťť cielencielenéé na zna záávavažžnnéé
zdravotnzdravotnéé problprobléémy amy a musia bymusia byťť
zalozaložženenéé na dôkaze na dôkaze 



ŠŠtandardy pre Nemocnice tandardy pre Nemocnice 
podporujpodporujúúce zdraviece zdravie

PracovnPracovnáá skupina HPH pri WHO EUROskupina HPH pri WHO EURO
podpodľľaa ALPHA programu ALPHA programu 

od Medzinod Medzináárodnej spolorodnej spoloččnosti pre kvalitu nosti pre kvalitu 
zdravotnej starostlivosti (zdravotnej starostlivosti (ISQuaISQua))
februfebruáár 2003  r 2003  -- pilotný test  (36 nemocnpilotný test  (36 nemocnííc v 9 c v 9 
krajinkrajináách Eurch Euróópy)py)
Florencia, mFlorencia, mááj 2003 j 2003 –– 11. Medzin11. Medzináárodnrodnáá
konferencia HPH  konferencia HPH  -- odporodporúúččanie anie 



5 z5 záákladných kladných šštandardovtandardov

StratStratéégia managia manažžmentumentu
Sledovanie pacientaSledovanie pacienta
InformInformáácia pacienta a zcia pacienta a záásahsah
Podpora zdravPodpora zdravéého pracoviskaho pracoviska
SSúústavnosstavnosťť aa spoluprspolupráácaca



1. Strat1. Stratéégia managia manažžmentumentu

ŠŠtandard 1. tandard 1. 
OrganizOrganizáácia mcia máá spspíísansanúú stratstratéégiu pre podporu giu pre podporu 

zdravia. Stratzdravia. Stratéégia sa realizuje ako sgia sa realizuje ako súúččasasťť
celkovcelkovéého systho systéému zlepmu zlepššovania kvality ovania kvality 
vv organizorganizáácii s ciecii s cieľľom zlepom zlepššovania zdravotných ovania zdravotných 
výsledkov. Stratvýsledkov. Stratéégia je zamerangia je zameranáá na pacientov, na pacientov, 
prprííbuzných abuzných a zamestnancov. zamestnancov. 
CieCieľľ::

OpOpíísasaťť schschéému aktivmu aktivíít organizt organizáácie, týkajcie, týkajúúcich sa podpory cich sa podpory 
zdravia ako zazdravia ako začčlenenej lenenej ččasti systasti systéému manamu manažžmentu mentu 
kvality organizkvality organizáácie. cie. 



2. Sledovanie pacienta2. Sledovanie pacienta

ŠŠtandard 2. tandard 2. 
OrganizOrganizáácia zabezpecia zabezpeččuje, uje, žže zdravotne zdravotníícki cki 

pracovnpracovnííci vci v partnerstve spartnerstve s pacientmi pacientmi 
systematicky sledujsystematicky sledujúú potreby aktivpotreby aktivíít na t na 
podporu zdravia. podporu zdravia. 
CieCieľľ: : 

PPodporiodporiťť lielieččbu pacienta, zlepbu pacienta, zlepššiiťť prognprognóózu zu 
aa podporipodporiťť zdravie azdravie a pohodu pacientov.pohodu pacientov.



3. Inform3. Informáácia pacienta a zcia pacienta a záásahsah

ŠŠtandard 3.tandard 3.
OrganizOrganizáácia poskytne pacientom informcia poskytne pacientom informááciu ciu 

oo zzáávavažžných faktoroch týkajných faktoroch týkajúúcich sa ich ochorenia cich sa ich ochorenia 
alebo zdravotnalebo zdravotnéého stavu aho stavu a zzáásahy podporujsahy podporujúúce ce 
zdravie szdravie súú obsiahnutobsiahnutéé vv kakažždom procese liedom procese lieččebnoebno--
preventpreventíívnej starostlivosti .vnej starostlivosti .
CieCieľľ::

ZabezpeZabezpeččiiťť, aby pacient bol informovaný o, aby pacient bol informovaný o plpláánovaných novaných 
aktivitaktivitáách, presvedch, presvedččiiťť pacienta na aktpacienta na aktíívne partnerstvo vne partnerstvo 
pri plpri pláánovaných aktivitnovaných aktivitáách ach a uuľľahahččiiťť zapojenie aktivzapojenie aktivíít na t na 
podporu zdravia do vpodporu zdravia do vššetkých procesov lieetkých procesov lieččebnoebno--
preventpreventíívnej starostlivosti.vnej starostlivosti.



4. Podpora zdrav4. Podpora zdravéého pracoviskaho pracoviska

ŠŠtandard 4.tandard 4.
ManaManažžment vytvment vytváára podmienky na rozvoj ra podmienky na rozvoj 

nemocnice ako zdravnemocnice ako zdravéého pracoviskaho pracoviska
CieCieľľ::

PodporiPodporiťť vytvorenie zdravvytvorenie zdravéého aho a bezpebezpeččnnéého ho 
pracoviska pre zamestnancov apracoviska pre zamestnancov a podporipodporiťť
aktivity na podporu zdravia. aktivity na podporu zdravia. 



5. S5. Súústavnosstavnosťť aa spoluprspolupráácaca

ŠŠtandard 5. tandard 5. 
OrganizOrganizáácia mcia máá plpláánovaný prnovaný príístup kstup k spoluprspoluprááci ci 

ss inými inými úúsekmi zdravotnsekmi zdravotnííckych sluckych služžieb aieb a inými inými 
ininšštittitúúciami na nepretrciami na nepretržžitom zitom zááklade.klade.
CieCieľľ: : 

ZabezpeZabezpeččiiťť spoluprspolupráácu scu s dôledôležžitými partnermi aitými partnermi a podnietipodnietiťť
vytvorenie nových vvytvorenie nových vääzieb szieb s úúččelom optimalizovaelom optimalizovaťť
zjednotenie aktivzjednotenie aktivíít na podporu zdravia vt na podporu zdravia v kakažždom dom 
procese lieprocese lieččebnoebno--preventpreventíívnej starostlivosti. vnej starostlivosti. 



WHOWHO

ŠŠTANDARDY PRE PODPORU TANDARDY PRE PODPORU 
ZDRAVIA V NEMOCNICIACH: ZDRAVIA V NEMOCNICIACH: 
NNÁÁSTROJ SEBAHODNOTENIA (2004)STROJ SEBAHODNOTENIA (2004)

PODPORA ZDRAVIA V PODPORA ZDRAVIA V 
NEMOCNICIACH: DOKAZY A NEMOCNICIACH: DOKAZY A 
MANAMANAŽŽMENT KVALITY (2005)MENT KVALITY (2005)



Kontakty:Kontakty:

http://www.es.euro.who.int/healthpromohosphttp://www.es.euro.who.int/healthpromohosp

http://http://www.www.whowho--cccc

http://www.who.skhttp://www.who.sk

bruchacobruchaco@@minv.skminv.sk

http://www.es.euro.who.int/healthpromohosp
http://www.univie.ac.at/hph/
http://www.who.sk/
mailto:bruchaco@minv.sk
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