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OrganizaOrganizaččnnéé zmeny na MZ SR a zmeny na MZ SR a 
ÚÚVZ SRVZ SR

ZruZruššenie sekcie verejnenie sekcie verejnéého ho 
zdravotnzdravotnííctva na MZ SRctva na MZ SR
Zmeny na Zmeny na ÚÚVZ SR v oblasti podpory VZ SR v oblasti podpory 
zdravia, vytvorenie odborov:zdravia, vytvorenie odborov:

-- Odbor Odbor surveillancesurveillance zdraviazdravia
-- Odbor Odbor komunitnkomunitnééhoho zdraviazdravia
-- Odbor prevencie chronických ochorenOdbor prevencie chronických ochoreníí



PrePreččo prevencia o prevencia 
chronických ochorenchronických ochoreníí??

NajvNajvääččššou ou verejnozdravotnouverejnozdravotnou výzvou, ktorej výzvou, ktorej ččelelíí EurEuróópa spa súú

chronickchronickéé, neprenosn, neprenosnéé ochorenia,ochorenia,

PodPodľľa a šštatistických zistentatistických zisteníí 86% zo v86% zo vššetkých etkých úúmrtmrtíí aa 77% 77% 
zzááťťaažže ochoreniami ve ochoreniami v EurEuróópe spôsobuje skupina ochorenpe spôsobuje skupina ochoreníí, , 
najmnajmää kardiovaskulkardiovaskuláárne ochorenia, nrne ochorenia, náádory, dudory, dušševnevnéé choroby, choroby, 
diabetes diabetes mellitusmellitus aa chronickchronickéé choroby pchoroby pľľúúc, c, 
SpoloSpoloččnnéé podmienky spodmienky súú: determinanty zdravia, rizikov: determinanty zdravia, rizikovéé

faktory,faktory, protektprotektíívnevne faktory a mofaktory a možžnosti intervencinosti intervenciíí,,

Orientovanie Orientovanie ččinnostinnostíí by malo byby malo byťť zameranzameranéé na prevenciu na prevenciu 
aa podporenie kontroly nad chronickými ochoreniami podporenie kontroly nad chronickými ochoreniami 
vv populpopulááciciíí , preto, pretožže je moe je možžnnéé dosiahnudosiahnuťť pozitpozitíívne vne 

modifikovanie rizikových faktorov a determinantov zdravia.modifikovanie rizikových faktorov a determinantov zdravia.



PRIORITYPRIORITY
Pre plnenie programovPre plnenie programovéého vyhlho vyhláásenia vlsenia vláády Slovenskej dy Slovenskej 
republiky z 1. augusta 2006 smerujrepubliky z 1. augusta 2006 smerujúúceho kceho k rozvoju rozvoju 
verejnverejnéého zdravotnho zdravotnííctva sme urctva sme urččili nasledujili nasledujúúce prioritnce prioritnéé
oblasti, na ktoroblasti, na ktoréé by sa mala sby sa mala súústredistrediťť pozornospozornosťť vv rokoch rokoch 
2006 a2006 ažž 2010:2010:

1.Podpora zdravia a prevencia ochoren1.Podpora zdravia a prevencia ochoreníí
2. Syst2. Systéémovmovéé zmenyzmeny
3. Legislat3. Legislatíívne zmenyvne zmeny
4. Spolupr4. Spolupráácaca



1.Podpora zdravia a 1.Podpora zdravia a 
prevencia ochorenprevencia ochoreníí::

-- prprííprava novej prava novej ŠŠttáátnej politiky zdravia tnej politiky zdravia 
Slovenskej republikySlovenskej republiky

-- prprííprava preventprava preventíívnych programov pre vnych programov pre 
vybranvybranéé chronickchronickéé ochoreniaochorenia

-- prprííprava intervenprava intervenččných programov ných programov 
zameraných na problematiku tabaku a zameraných na problematiku tabaku a 
alkoholualkoholu



Ako priority pre novAko priority pre novéé znenie znenie ŠŠttáátnej tnej 
politiky zdravia Slovenskej republiky politiky zdravia Slovenskej republiky 
odporodporúúččame nasledovname nasledovnéé šštyri priority:tyri priority:

chronickchronickéé ochorenia  ochorenia  
infekinfekččnnéé ochorenia ochorenia 
prostredie a zdravie prostredie a zdravie 
tabak a alkoholtabak a alkohol



ŠTÁTNA POLITIKA ZDRAVIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRIORITA 1
Chronické ochorenia

PRIORITA 2
Infekčné ochorenia 

PRIORITA 3
Prostredie a zdravie

PRIORITA 4
Tabak a alkohol

AKČNÝ PLÁN
AKČNÝ PLÁN AKČNÝ PLÁN AKČNÝ PLÁN

Národný program boja proti 
obezite a nadváhe

Národný onkologický programNárodný kardiovaskulárny 
program

Terciárna prevencia 
kardiovaskulárnych 

ochorení a ich 
komplikácií

Včasná diagnostika a 
liečba vybraných 

kardiovaskulárnych 
ochorení

Detekcia 
a nefarmakologické

ovplyvnenie 
rizikových faktorov

Prevencia rizikových 
faktorov

Cieľ 4Cieľ 3Cieľ 2Cieľ 1



InterdisciplinInterdisciplináárna a rna a intersektoriintersektoriáálnalna
spoluprspoluprááca v oblasti verejnca v oblasti verejnéého ho 
zdravotnzdravotnííctva ctva 

v rokoch 2006 v rokoch 2006 –– 20102010

PrioritnPrioritnéé oblasti spoluproblasti spoluprááce v oblasti ce v oblasti 
podpory zdraviapodpory zdravia

DoterajDoterajššie aktivity a plie aktivity a pláánovannovanéé aktivityaktivity

NutnNutnéé systsystéémovmovéé zmenyzmeny



PrioritnPrioritnéé oblasti spoluproblasti spoluprááce v ce v 
oblasti podpory zdraviaoblasti podpory zdravia

ChronickChronickéé ochoreniaochorenia
BCA na roky 2006 BCA na roky 2006 –– 2007 priorita 2007 priorita čč.1 Prevencia a .1 Prevencia a 

manamanažžment neprenosných ochorenment neprenosných ochoreníí

Hodnotenie dopadov na zdravie Hodnotenie dopadov na zdravie 

RozRozšíšírenie renie ččinnostinnostíí v oblasti podpory v oblasti podpory 
zdravia zdravia 



Aktivity v oblasti Aktivity v oblasti 
chronických ochorenchronických ochoreníí

STRATSTRATÉÉGIE PREVENCIE CHRONICKÝCH OCHORENGIE PREVENCIE CHRONICKÝCH OCHORENÍÍ

SPOLUPRSPOLUPRÁÁCA MEDZI WHO a SR V RCA MEDZI WHO a SR V RÁÁMCI MCI 
DVOJRODVOJROČČNEJ ZMLUVYNEJ ZMLUVY

PRACOVNPRACOVNÉÉ STRETNUTIA K VYPRACOVANIU STRETNUTIA K VYPRACOVANIU 
NNÁÁRODNÝCH PLANOV (kardiovaskulRODNÝCH PLANOV (kardiovaskuláárny, rny, 
onkologický a pre obezitu)onkologický a pre obezitu)



SPOLUPRSPOLUPRÁÁCA MEDZI WHO a SR V CA MEDZI WHO a SR V 
RRÁÁMCI DVOJROMCI DVOJROČČNEJ ZMLUVYNEJ ZMLUVY

Priorita Priorita čč. I.. I. Prevencia a manaPrevencia a manažžment ment 
neprenosných ochorenneprenosných ochoreníí (vr(vráátane tane 
rizikových faktorov prevencie)rizikových faktorov prevencie)

Priorita Priorita čč. II.. II. ZvyZvyššovanie kapacovanie kapacíít t 
krajiny na podporu krajiny na podporu komunitnkomunitnééhoho
zdravia s dôrazom na problzdravia s dôrazom na probléémy my 
rovnosti a vybranrovnosti a vybranéé skupinyskupiny



Priorita Priorita čč. I.. I. Prevencia a manaPrevencia a manažžment ment 
neprenosných ochorenneprenosných ochoreníí (vr(vráátane tane 
rizikových faktorov prevencie)rizikových faktorov prevencie)

1 Analýza s1 Analýza súúččasnasnéého stavu a vytvorenie informaho stavu a vytvorenie informaččnej nej 
databdatabáázy dobrých postupovzy dobrých postupov

2 Pr2 Prííprava priorprava prioríít pre oblast pre oblasťť prevencie onkologických prevencie onkologických 
ochorenochoreníí, ako s, ako súúččasti nasti náárodnej stratrodnej stratéégie prevencie gie prevencie 
neprenosných ochorenneprenosných ochoreníí

3 Epidemiologický prieskum na n3 Epidemiologický prieskum na náárodnej rodnej úúrovni o rovni o 
rizikových faktoroch neprenosných ochorenrizikových faktoroch neprenosných ochoreníí s s 
ciecieľľom zom zíískaskaťť dostatok dôkazov pre vytvorenie a dostatok dôkazov pre vytvorenie a 
podporu stratpodporu stratéégiegie

4 Vytvorenie n4 Vytvorenie náárodnej a regionrodnej a regionáálnych stratlnych stratéégigiíí pre pre 
prevenciu  neprenosných prevenciu  neprenosných 
ochorenochoreníí



Priorita Priorita čč. II.. II. ZvyZvyššovanie kapacovanie kapacíít krajiny t krajiny 
na podporu na podporu komunitnkomunitnééhoho zdravia s zdravia s 
dôrazom na probldôrazom na probléémy rovnosti a vybranmy rovnosti a vybranéé
skupinyskupiny

Analýza sAnalýza súúččasnasnéého stavu ho stavu 

Vytvorenie informaVytvorenie informaččnej databnej databáázy zy 
dobrých postupovdobrých postupov

PrPrííprava priorprava prioríít pre oblast pre oblasťť podpory podpory 
zdravia, vrzdravia, vráátane odportane odporúúččananíí pre pre 
vzdelvzdeláávanievanie



Výsledkom týchto aktivVýsledkom týchto aktivíít t 



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť
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