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Výskum vo VZ v Európe
Rámcové programy DG Research

www.cordis.europa.eu
Akčný program ES na poli VZ

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
Systém

Pravidelné výzvy na podanie projektov, obvykle so zuženými 
okruhmi, prioritami vybranými z celkového programu

Priority
Základný výskum, epidemiologické štúdie
Determinanty zdravia
Informačné zdroje
Zabránenie rýchlemu šíreniu ohrození zdravia

http://www.cordis.europa.eu/
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm


Strengthening Public Health in Europe –
SPHERE  - Posilnenie výskumu vo 
verejnom zdravotníctve v Európe

Koordinator Faculty of Public Health of the Royal College of Physicians of 
the United Kingdom
17 organizácii (asociácie VZ, univerzity), 3 roky
Ciele:

Vytvoriť diskusiu o výskume vo VZ s výskumnikmi, praktikmi, finančníkmi, 
politikmi a širšou verejnosťou 
Urobiť prehľad výkonnosti výskumu v minulosti 
Spätná väzba pre FP6 a odhad budúcich 
Venovať pozornosť novým a pristupujúcim členským štátom a globálnym 
trendom 
Posilniť spoluprácu, siete vrátane prístupu a širenia materiálov cez Internet 
Diskutovať relevantné výslekdy so zodpovednými učastníkmi procesu a 
širšou verejnosťou 

17 pracovných skupín 
http://www.ucl.ac.uk/public-health/sphere/spherehome.htm

http://www.ucl.ac.uk/public-health/sphere/spherehome.htm


Mimovládne organizácie a VZ
Čo považujú mimovládne organizácie v Európe za 

priority výskumu vo VZ?
Ako sú poslanci Európskeho parlamentu informovaní v 

tejto oblasti
SAVEZ a European Public Health Aliance EPHA
Dotazníkový prieskum výlučne cez Internet a osobné

stretnutia predstaviteľov EPHA a EP



Základné body dotazníka
Identifikácia MVO
Naplň činnosti
Medzinárodné skúsenosti
Učasť v programoch ES a iných programoch
Národné priority podľa MVO
Medzinárodné priority podľa MVO



Výsledky
Total 73 
not a NGO 3
Cyprus 6, UK 5, Belgium 5, Germany 4, Macedonia 4, 

Slovenia 4, the Netherlands 4, Czech Republic 3, Estonia 3, 
Greece 3, Hungary 3, Poland 3, Slovakia 3, Ireland 2, Italy 
2, Armenia 2, Austria 2, Switzerland 2, Turkey 2 Croatia 1, 
EC 1, Latvia 1, Lithuania 1, Malta 1, Norway 1, Serbia and 
Montenegro 1, Sweden 1

EU25 (15+10) – 57 (29+28) 



Výsledky - Obsah činnosti MVO
70 odpovedí
not public health research NGO6, 
Orientovaníé na špeciálne ochorenie, skupinu ochorení – ADHD 6, Allergy, allergic 

diseases 1, Cancer, breast cancer, prevention, early detection 4, Cardiovascular 
diseases 1, Diabetes 1, Gastroenterology 1, meningitis & meningococcal disease 1, 
Mental health 4, Rheumatism 1, thalassaemia and other haemoglobinopathies 1, 
Disabilities 1, Hemophilia 1, injury prevention and safety promotion 2  

Orientované na špecificky problém, alebo populáciu - Aging, Quality of life of elderly2, 
Alcohol and drug policy, gambling, outreach harm reduction, drug, tobacco 4, 
environment and health, children EH, water provision 6, Healthy lifestyle, quality of life 
1, promotion of interest of workers in health service 1, sexual and reproductive health 
and rights 1, social and health issues 1, sport 1 

Zdravotná starostlivosť - Complementary and alternative medicine, Chinese medicine, 
homeopathy 3, family practice, primary care, large families 2, health and development 
issues, use and access to medicine 1, Hospice and palliative care 1, nursing and 
midwifery 1, pharmacists in public hospitals 1 

Zdravotná politika a výuka - grant provision 1,  health policy, public health awareness, 
education, tobacco control policy, economic and financial policy and PH 1, Human 
rights of women 1, medical education, ethics and science in health care 2, teaching 
management 1

Všeobecné verejné zdravotníctvo - public health, population heath 7 



Výsledky - Medzinárodné skúsenosti
Členstvo v medzinárodných organizáciách

Podľa náplne činnosti
Všeobecne

Projektová spolupráca
Konzultačno-poradenské služby pre medzinárodné

organizácie



Výsledky - Medzinárodné priority podľa MVO
Total 63
Bez odpovede 11
Ochorenia, skupiny ochorení - ADHD 2, allergy international level 1, 

epidemiological research to cover areas not yet studied 2, injury surveillance 
and injury data 2, rheumatism 1, mental health cross-cutting areas 3 
reproductive health, nutrition and obesity 1

Zdravotná starostlivosť - health care provision and access across EU 2 
comparison of health care reforms, harmonization of European health care 
system, post graduate medical education 3, new medicine research 1

Determinanty zdravia - health determinants 2, health education 1, 
environmental health 3, healthy lifestyle, cancer prevention 5 quality and 
effectiveness of public information 1

Špeciálne populácie - aging, elderly 3 
Zdravotná politika - global data collection, information sharing, experience 

sharing 3, implementation of programs, policies, link of epidemiological 
research and health policy 2, awareness campaign, cooperation between all 
levels, quality improvement 1, best practices in public health, system 2

Iné - WHO published recommendations 2, more support for South east 
Europe, possibilities for smaller societies to take part of programs, 2-3 
countries partnerships 3, NGOs as full partner2 



Výsledky – doba činnosti MVO
Menej ako 5 rokov (vrátane) - 13
6- 10 rokov - 12
11-15 rokov - 15
16-20 rokov - 9
Viac ako 21 rokov - 13



Závery
Pestrá zmes MVO geograficky z celej Európy
Významná medzinárodná skúsenosť
Náplne činnosti často monotematické
Priority skôr rámcové, všeobecné
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