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High-level Meeting on NCDs (New York, September 2011): 
Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly       

on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases,

Přijetí deklarace  s klíčovými směry ke snížení NCD zátěže
Zadání  pro WHO koordinovat prevenci  a kontrolu NCD

• Světoví představitelé se shodují, že celosvětová zátěž a hrozba NCD - především 

kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny, diabetu a chronických respiračních 

onemocnění - představuje jednu z nejnaléhavějších zdravotních problémů naší 

doby.

• V roce 2015 byly NCDs zodpovědné za 40 milionů úmrtí, což představuje 

celosvětově 70% všech úmrtí.

• Mnoho z těchto úmrtí bylo předčasných: více než 15 milionů lidí 38% úmrtí na 

NCD a 27% všech úmrtí na celém světě) zemřelo ve věku od 30 do 70 let. 

• Většině z těchto 15 milionů předčasných úmrtí mohlo být zabráněno

nebo jejich vznik oddálen.

Onkologická onemocnění se podílí na 8 milionech úmrtí



WHO Global Conference on Noncommunicable 
Diseases (NCDs): enhancing policy coherence to 

prevent and control NCDs

• 18–20 October 2017, Montevideo, Uruguay

• Celosvětová konference WHO o nepřenosných onemocněních (NCD): 
posílení soudržnosti politik pro prevenci a kontrolu  těchto onemocnění

Od 18. do 20. října 2017 bude Uruguay hostit globální konferenci Světové 
zdravotnické organizace WHO v Montevideu. 
Předpokládaný dokument o výsledku konference může sloužit jako 
příspěvek k diskusím na 71. Světovém zdravotním shromáždění a pro 

• 3rd  High-level meeting  UN –

OSN setkání na vysoké úrovni v roce 2018



Formulováno 9 globálních cílů
Stanoven rámec 25 indikátorů pro prevenci a kontrolu NCD



Mezinárodně i národně doporučené oblasti 
vedoucí k redukci předčasných úmrtí na NCD 

1. Prevence a kontrola diabetu a obezity

2. Kontrola krevního tlaku jako prevence 

kardiovaskulárních onemocnění a iktu 

3. Snížení příjmu soli

4. Zvýšení pohybové aktivity obyvatelstva

5. Omezení kouření

6. Omezení nadměrné konzumace alkoholu

Cestou primární a sekundární prevence, odborným poradenstvím 

a zajištěním dostupnosti moderních technologií a léků



Výchozí stav

• Počet závažných chronických onemocnění stoupá.
• Nadváhou a obezitou trpí více než 57 % dospělé 

populace.
• To souvisí s nárůstem onemocnění diabetem                  

II. typu, kterých bude do roku 2025 více než 1 milion.
• Trvale roste počet pacientů s vysokým tlakem.
• Počet diagnostikovaných zhoubných nádorů stoupá 

ročně o 6 %. 
• Zdraví populace nejvíce ovlivňuje životní styl, zejména 

obezita, nedostatek pohybové aktivity, kouření, 
konzumace alkoholu a vysoká spotřeba soli. 

• Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí v 
ČR; nejedná se však o léta prožitá ve zdraví. 



Délka života ve zdraví

2011 ženy muži

hly 63,6 62,2

le 80,7 74,7

% hly 78,8% 83,3%

Srovnání vývoje délky života ve zdraví a v nemoci u mužů a žen v 

ČR a ve Švédsku mezi roky 1962 a 2010 (Zdroj: HFA WHO)

Zdroj: HFA WHO



Zajímavá zjištění

• Ačkoli se průměrný věk mužů v ČR za posledních dvacet let zvýšil o 

7,5 a žen o 5,5 roku, je přesto úmrtnost naší populace výrazně 

horší než ve vyspělých evropských státech

• O kvalitě prožitého života více vypovídá ukazatel délky života 

prožitého ve zdraví, který vyjadřuje, kolik let v průměru prožijí lidé ve 

zdraví, tj. bez nemoci a zdravotních omezení – ten je pro českou 

populaci v průměru 62 roků.

• Průměrný počet let prožitých ve zdraví byl v ČR roce 2010 stejný, 

jako byl v roce 1962.

• Prodlužování délky života tudíž v ČR spočívá ve zvyšování počtu 

let prožitých v nemoci

• Např. ve Švédsku se za stejnou dobu prodloužila doba prožitá ve 

zdraví v průměru o 9 let a lidé zde prožijí ve zdraví 71 let, což je o 9 

roků více, než v ČR. 



Určující činitele růstu produktivity a prosperity

Produktivita

Ekonomické

determinanty

Politická a 

institucionální

struktura

Sociální 

determinanty

Vliv zdravotního stavu na ekonomický růst :
Zdraví jako determinanta nabídky práce

Zdraví jako determinanta produktivity výdělku
Zdraví jako prediktor makroekonomické výkonnosti



Výchozí fakta

• Existují fakta a přesvědčivé argumenty, že „zdraví má významný dopad na 

hospodářskou produktivitu a investice do zdraví  se odráží v prosperitě 

státu“. 

• Některá fakta o stavu české populace jsou pro budoucnost a prosperitu 

tohoto státu již nyní alarmující.

• Mezinárodní prostředí nám dává řadu podnětů, výzev a závazků. Jedním 

z nich je celoevropská politika WHO Health 2020.

• Pilířem programu Zdraví 2020 je „ Investování do zdraví v průběhu celého 

životního cyklu a vytváření  možností pro posilování zodpovědnosti 

občanů ke zdraví“.

• Implementace programu v ČR cestou Zdraví 2020 – Národní strategie 

ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, přijatého vládou 

poslaneckou sněmovnou ČR v r. 2014.

• K němu zpracované a rovněž vládou přijaté akční plány v roce 2015 jsou 

dobrým konceptem, na kterém se podílela řada expertů a neměly by být 

opomenuty.  



Prioritní témata pro rozvoj aktivit v rámci 
Národní strategie Zdraví 2020 



Zdravotní gramotnost 

V národní strategii implementace programu Zdraví 2020 představuje 

zdravotní gramotnost jedno z klíčových průřezových témat, která pronikají 

všemi obsahovými oblastmi zdravotní péče, prevence a podpory zdraví. 

Je definována jako „rozšiřování znalostí a dovedností, které vedou ke 

zlepšení zdraví, a to včetně schopnosti orientovat se v komplexním 

systému zdravotní a sociální péče a postarat se o své zdraví.“

Akční plán zvyšování zdravotní gramotnosti je součástí  Zdraví 2020.

Podle provedené studie v roce 2015 je celková zdravotní gramotnost 

obyvatel ČR, v porovnání s průměrem osmi zemí EU nižší, 

zaostává především za zeměmi, které v této oblasti představují špičku, tj. 

Nizozemsko,Irsko, Německo a Polsko.



Nejdůležitější zjištění:
Celková zdravotní gramotnost, v porovnání s průměrem osmi zemí EU je nižší, zaostává především 

za zeměmi, které v této oblasti představují špičku, tj. Nizozemsko, Irsko, Německo a Polsko.



Nejdůležitější zjištění
Porovnání zdravotní gramotnosti v jednotlivých oblastech

.
Nejhorší situace je ve sféře podpory zdraví, naopak poměrně slušná 

úroveň je v porozumění a orientaci v oblasti zdravotní péče. 

Občané tedy snáze získávají informace týkající se fungování 

systému zdravotní péče, a na jejich základě se rozhodují, než 

informace týkající se jejich zdravého životního stylu a posilování 

jejich vlastního zdraví. 



Vytvoření portálu zdravotní gramotnosti

V současné době existuje velké množství zdrojů, které na veřejných 
sítích poskytují informace o významných aspektech ovlivňujících 
zdravotní stav, životní styl i kvalitu života – zdroje mají různorodou 
úroveň prezentace, důvěryhodnosti, přiměřeného odborného 
obsahu a aktuálnosti.

Přehledný a důvěryhodný veřejný zdroj informací chybí

Portál zdravotní gramotnosti / pacientský portál
V současné době probíhá diskuse nad jeho organizační a odbornou 
strukturou  - zajištění odborné garance validních informací.

Cílem je v dlouhodobém horizontu zajistit kvalitní a standardní 
informaci pro  veřejnost i zdravotníky. 



Závěrečná výzva:

Důsledná aplikace Programu 

Zdraví 2020

Děkuji za pozornost

Webové stránky WHO na adrese:

http://www.who.int/

http://www.euro.who.int

http://www.who.cz

http://www.uzg.cz

http://www.who.int/
http://www.euro.who.int/
http://www.who.cz/
http://www.uzg.cz/

