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Nerovnosti ve zdraví
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https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/report_healthinequalities_swd_2013_328_en.pdf

30 letí muži ZŠ mají o 11 let nižší střední délku dožití než VŠ 

30 leté ženy ZŠ mají o 3 roky nižší střední délku dožití než VŠ 



Životní styl osob 
v  sociálně vyloučených  oblastech

- téměř  nulová pohybová  aktivita dospělých a dospívajících – především žen a dívek
- nevhodné stravování : převaha sladkostí, koláčů, sladkých nápojů, energy drinků ( u dětí) masa, 
uzenin ( 460% DDD), zelenina: 19% DDD
mléčné výrobky u dětí: 30%, DDD ryby 6- 12 % DDD
- kouření: 75-80% populace, 50% těhotných, více  než  90% dětí  vystaveno  pasivnímu kouření
- alkohol: ne  více  než většinová populace
- nelegální drogy, děti a  mládež toluen - liší se dle  lokalit, užívání vzrůstá s  nezaměstnaností a 
zvyšující se sociální vyloučeností
- sklon věřit mýtům, snadná manipulovatelnost
- nižší podíl registrace u PL a ambulantních specialistů

Důsledek socioekonomických determinant zdraví: životní podmínky - bydlení, práce, vzdělání, výše 
příjmu

Roma Health Report Health status of the Roma population Data collection in the Member States of the European Union, 
European Commission, 2014



1,4 % HDP ČR
Analogie s EP resolution 2010/2089(INI)

Z rezoluce bod AC: „ health inequalities have significant economic 
implications for the EU and for Member States;  

losses linked to health inequalities have been estimated to cost 
around 1,4 % of GDP“

Další odhady:  Mackenbach 9,5 % HDP, Foster 9,4 % HDP, Frontier
Ltd. 4,7 %  HDP 

Foster T, Kentikelinis A, Bambra C: Health Inequalities in Europe: Setting the Stage for Progressive Policy Action Health Inequalities in Europe: 
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/1845-6%20health%20inequalities%20inner-hr.pdf .  Mackenbach JP, Meerding WJ, 
Kunst AE: Economic implications of socioeconomic inequalities in health in the EU. Health and Consumer Protect. Directorate-General. ISBN 13: 
978-92-79-06727-3. Eur.Communities 2007. Frontier: http://www.instituteofhealthequity.org/file-manager/FSHLrelateddocs/overall-costs-
fshl.pdf

Ekonomické ztráty   
způsobené zdravotními nerovnostmi v ČR 

85 mld Kč/rok

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/2089(INI)
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/1845-6%20health%20inequalities%20inner-hr.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/file-manager/FSHLrelateddocs/overall-costs-fshl.pdf


Co je cílem projektu ?                               

• Zvýšit zdravotní gramotnost =  
rozhodování se ve prospěch zdraví 
cílová skupina 15 – 65 let

Předávat informace
Srozumitelně vysvětlovat      změna myšlení
Hledat benefity           změna postoje
Aplikovat do životního stylu  změna chování 
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– Vytvořit chybějící infrastrukturu podpory zdraví pro 
osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením
• Regionální centra podpory zdraví v každém kraji

– Krajské realizační týmy: koordinátor, mediátoři podpory 
zdraví, celkem 65 pracovníků 

– Vzdělávání mediátorů podpory zdraví: 80 hodin kurz

– Vytvořit a realizovat 69 programů podpory zdraví
– Spolupracovat s klíčovými partnery
– Cílová skupina: 15 – 65 let
– Metodické vedení projektu: SZÚ
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Jak ?   



Regionální centra podpory zdraví RCPZ

RCPZNRT
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Klíčoví partneři 

• KHS, KÚ- KRko, protidrogoví ko, MěÚ, PL, NNO, 
nápravná zařízení, DD, SŠ, vězeňská služba, 
nízkoprahové kluby, komunitní centra…                                                    
přes 1 000 setkání

• ÚZIS
• FN Motol
• FN USA
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Spolupráce s Národním screeningovým 
centrem ÚZIS

• Info o projektu:
Samoodběrové sady pro detekci karcinomu děložního 
hrdla 
(spolupráce s ÚZIS na projektu CERVIX)

Oficiální název: „Optimalizace programu screeningu
karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu 
lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u 
žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího 
screeningu“.
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Schéma procesu screeningu se 
zapojením mediátora zdraví SZÚ



• Dokumenty zásilky
– Oslovovací dopis
– Informace o pilotním projektu 

a informovaný souhlas
– Souhlas se zpracováním osobních údajů
– Leták o projektu
– Návod na použití samoodběrové sady

• Zdravotnický materiál
– Samoodběrová sada
– Hygienický sáček

• Poštovní náležitosti
– Návratová obálka s předvyplněným příjemcem (ÚMTM) - cenu 

hradí ÚZIS ČR
– Předvyplněný podací lístek (žena dopisuje pouze své údaje)

Obsah oslovovací zásilky



• https://www.vyzkumrakoviny.cz/wp-
content/uploads/2018/01/rvv_cz.mp4

Návod k odběru - video

https://www.vyzkumrakoviny.cz/wp-content/uploads/2018/01/rvv_cz.mp4


• Informační web projektu
– screeningy.cz/hpv

• Informační linka projektu zajištěno pracovníky NSC
– 770 171 531 (Po – Pá od 09:00 do 16:00).

• Komunikace stran výsledků vyšetření
– Dopis o výsledku na formuláři ÚMTM naplňující pravidla 

správné laboratorní praxe 
• + komentář výsledku (slovní vysvětlení výsledku)
• + informace pro gynekologa (v případě pozitivního výsledku)
• + kontakt na ÚMTM pro řešení dotazů

– Dotazník spokojenosti (v každé zásilce s výsledkem)
• Vlastní dotazník
• Návratová obálka (poštovné hradí ÚZIS)

Kontakty pro SZÚ a pro klientky



Výstupy

• 201 odběrových sad distribuováno a odesláno 
• 7 pozitivních záchytů do 20.9.2021

3,4%
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Analogie ?

• Časný záchyt karcinomu plic u populace ze SVL ?
• 75-80% populace ze SVL kuřáci

• Vybudovaná síť mediátorů podpory zdraví
• Důvěra klientů
• Propojení se ZZ
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Dopad projektu

u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
• zlepšit rozhodování ve prospěch zdraví (ZG)
• podpořit vyšší dostupnost zdravotní péče

zlepšení životního stylu  
zlepšení zdraví

snížení ztrát z nemocí
vyšší práceschopnost obyvatel

sociální integrace
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Dynamika nákladů a přínosů preventivních programů 
Po 5 letech investic do prevence začnou přínosy 

převyšovat náklady

Náklady
Přínosy

ROKY 70     1      2          6 8
Zdroj: WHO



„Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, 
ale které tvoříme“.

marie.nejedla@szu.czhttps://epoz.szu.cz/
https://www.facebook.com/efektivnipodporazdravi/

https://epoz.szu.cz/
https://www.facebook.com/efektivnipodporazdravi/
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