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Základy verejného zdravotníctva
WHO stanovila 10 základných postupov verejného zdravotníctva kvôli pretrvávaniu problémov v niektorých štátoch Európy

Poslanie a charakteristiku 
verejného zdravotníctva na 
začiatku 20. storočia opísal 

napríklad Ch. A. Winslow takto: 
„Je to veda a umenie, ako pred-
chádzať chorobám, predlžovať 
život a podporovať zdravie a po-
hodu prostredníctvom organizo-
vaného úsilia spoločnosti (ko-
munity) v ozdravovaní prostre-
dia, zvládaní prenosných cho-
rôb (infekcií), organizovaní le-
kárskych, zdravotníckych slu-
žieb v záujme včasnej diagnózy 
a prevencie chorôb, vzdelávania 
jednotlivcov v osobnom zdra-
ví a v tvorbe takého sociálneho 
mechanizmu, ktorý zabezpe-
čí pre každého jednotlivca pod-
mienky, aby mohol žiť adekvát-
ne na udržanie a zlepšenie svoj-
ho zdravia“ (1920).

Vývoj bol dramatický
Vývoj verejného zdravotníctva 
bol na začiatku 20. storočia dra-
matický. Vedný odbor hygiena sa 
vyvinul v preventívnu medicínu, 
bakteriológia sa vyvinula v mi-
krobiológiu obsahujúcu aj para-
zitológiu a virológiu, klasická in-
fekčná epidemiológia sa neskôr 
rozšírila o neinfekčnú epide-
miológiu, kontrola prenosných 
chorôb prešla do kontroly chro-
nických chorôb. Verejné zdravot-
níctvo sa tiež posunulo k rieše-
niu sociálnej dimenzie chorôb 
a zdravia a rozšírilo sa o súvi-
siace vedné odbory, ako sú zdra-
votnícka ekonómia a organizácia 
zdravotnej starostlivosti. V roku 
1946 bol takýto komplexný prog-
ram verejného zdravotníctva ak-
reditovaný ako škola verejného 
zdravotníctva. Intelektuálna ví-
zia verejného zdravotníctva  sa 
postupne napĺňa.

Pôvodne sa verejné zdravot-
níctvo uplatňovalo najmä v roz-
víjajúcich sa priemyselných 
mestách a vidieckych sídlach, 
a to zavedením základných slu-
žieb pre zdravie obyvateľstva.  
Boli to služby zamerané napr. 
na ozdravovanie prostredia, t. 
j. sanitáciu, na reguláciu nebez-
pečenstiev z potravín a vody, na 
starostlivosť o zdravie pri práci, 
hygienu práce, na rozvoj zdra-
votno-vzdelávacích programov 
a vzdelávanie odborníkov pre ve-
rejné zdravotníctvo. Zdôrazňoval 
sa význam poznania príčinných 
súvislostí chorôb pre systema-
tické riešenie ochrany zdravia 
obyvateľstva. Od mikrobiológie 
sa rýchlo rozšíril záber verejné-
ho zdravotníctva na zdravie pri 
práci, environmentálne zdravie, 
podmienky bývania, epidemioló-
giu, administráciu vo verejnom 
zdravotníctve, výživu, duševné 
zdravie a organizáciu zdravot-
nej starostlivosti.

V súčasnosti je verejné zdra-
votníctvo definované ako veda 
a umenie, ako predchádzať cho-
robám, predlžovať život a pod-
porovať zdravie organizovaným 
úsilím spoločnosti  (Acheson 
1988, WHO). Verejné zdravotníc-
tvo teda rieši stav zdravia obyva-
teľstva a jeho jednotlivých sku-
pín. Na rozdiel od zdravotnej 
starostlivosti, ktorá je pre nás 
všetkých životne dôležitá v ur-
čitých časových etapách, verejné 
zdravotníctvo je pre nás životne 
dôležité počas celého života.

Náplň činnosti verejného 
zdravotníctva sa v súčasnosti 
v SR realizuje v rozsahu kompe-

tencií podľa zákona č. 355/2007 
Z. z. v znení noviel. Jeho úlohou 
je:

1. Monitorovať zdravotný stav, 
identifikovať zdravotné problé-
my, riziká ohrozenia zdravia 
obyvateľstva, vykonávať preven-
ciu, surveillance (kontrolu) pre-
nosných a neprenosných ocho-
rení.

2. Diagnostikovať a vyšetro-
vať riziká pre zdravie obyvateľ-
stva a jeho skupiny vyplývajúce 
z expozície fyzikálnym, chemic-
kým, biologickým, psychologic-
kým a sociálnym faktorom a rie-
šiť ich.

3. Informovať, vzdelávať a po-
silňovať obyvateľstvo v oblas-
ti zdravia. 

4. Mobilizovať partnerstvá 
v spoločnosti s cieľom identifi-
kovať a riešiť zdravotné problé-
my.

5. Vypracovať a plánovať poli-
tiku, ktorá podporí individuálne 
úsilie a úsilie komunity pre lep-
šie zdravie.

6. Vymáhať plnenie zákonov, 
nariadení v oblasti zdravia, vyt-
várať legislatívu na úseku verej-
ného zdravotníctva a usmerňo-
vať tvorbu legislatívy, ktorá môže 
mať negatívny či pozitívny dosah 
na zdravie ľudí. 

7. Vykonávať štátny zdravotný 
a potravinový dozor. 

8. Prepájať obyvateľov k po-
trebným zdravotníckym služ-
bám a zabezpečiť zdravotnícke 
služby.

9. Zabezpečiť kompetentnú 
pracovnú silu a manažment ve-
rejného zdravotníctva. 

10. Vyhodnocovať efektivitu, 
dostupnosť a kvalitu zdravotníc-
kych služieb.

11. Uskutočňovať výskum vo 
verejnom zdravotníctve, skú-
mať nové pohľady a inovačné 
riešenia zdravotných problé-
mov a problémov súvisiacich so 
zdravím.

Verejné zdravotníctvo v praxi 
vykonáva skupinovú diagnos-
tiku zdravotných rizík a tera-
piu na zachovanie zdravia oby-
vateľstva. Je zamerané primár-
ne na skupinové riešenie otázok 
zdravia a v zásade na preven-
ciu. Presadzuje kultúru preven-
cie a aplikáciu etického medi-
cínskeho princípu, t. j. že choro-
bám je nutné predchádzať vždy 
a všade, ak je to možné. Zaoberá 
sa prevenciou chorôb, ochranou 
zdravia a podporou zdravia.

Prevencia
Prevencia, teda predchádza-
nie chorobám, má niekoľko ty-

pov. Primárna prevencia musí 
byť realizovaná celospoločen-
sky, všetkými rezortmi na všet-
kých úrovniach riadenia. Berie sa 
pritom do úvahy skutočnosť, že 
všetky rezorty, rôznorodé ľudské 
aktivity a vonkajšie podmien-
ky môžu mať vplyv na zdravie. 
Zdravotníctvo zohráva úlohu líd-
ra. Špecifická zdravotnícka pre-
vencia  je realizovaná rezortom 
zdravotníctva (očkovanie, pre-
ventívne skríningové programy, 
lekárske preventívne prehliad-
ky). Primárna prevencia je zame-
raná na legislatívu, vzdelávanie, 
školenie a na vedecký výskum.

Medzi preventívne opatrenia 
patria: stratégie, politiky zdravia 
a legislatívne akty – zákony, na-
riadenia, vyhlášky a individuál-
ne správne akty zamerané na to, 
že ochoreniu a poškodeniu zdra-
via sa musí predísť, ak je to mož-
né, alebo treba aspoň obmedziť 
negatívne vplyvy na zdravie, ak 
neexistuje iná možnosť riešenia. 
Vzdelávanie sa týka odbornej aj 
laickej verejnosti. Verejné zdra-
votníctvo je založené na dôka-
zoch, a preto sú veda a výskum 
kľúčové. Vedecké poznatky sa 
musia pretransformovať do le-
gislatívnych aktov.

Orgány štátnej správy vyko-
návajú preventívne usmerňo-
vanie v rámci výkonu štátneho 
zdravotného dozoru, čo zahŕňa 
posudzovanie zdravotne rele-
vantných aktivít pred ich reali-
záciou a následné vydávanie zá-
väzných stanovísk a rozhodnu-
tí. Je to posudková činnosť orgá-
nov štátnej správy, v rámci kto-
rej sa posudzujú všetky aktivity, 
investičné akcie, spôsoby výro-
by, technológie, látky, výrobky, 
ktoré môžu mať vplyv na zdra-
vie pred tým, ako sa začnú reali-
zovať, resp. uvádzať na trh.

Orgány štátnej správy vy-
konávajú aj kontrolu ochrany 
zdravia počas prevádzky zaria-
denia, procesu výroby, realizá-
cie výkonu. Ide o sekundárnu 
prevenciu. Využíva sa pritom 
aplikácia metodiky hodnotenia 
zdravotných rizík, v rámci ktorej 
sa sleduje a je potrebné poznať: 
aké nebezpečenstvá sú prítom-
né a môžu vzniknúť, aké sú ex-
pozície a akým faktorom – che-
mickým, biologickým, fyzikál-
nym, psychologickým, sociál-
nym budú ľudia vystavení a aké 
zdravotné riziká pre ľudí z nich 
vznikajú. Ďalej sa zisťujú ob-
jektívne údaje o vystavení ľudí, 
o cestách vstupu do organiz-
mu, o vplyvoch na zdravie, o ri-
zikách, ktoré sa analyzujú a rie-

šia. Záverom procesu hodnote-
nia zdravotných rizík je charak-
terizácia a zhodnotenie rizík. 
Nadväzuje manažment rizika, 
t. j. najmä terénna práca, výkon 
štátneho zdravotného dozoru 
vrátane ukladania opatrení na 
mieste vo forme zákazov a ob-
medzení zdravotne škodlivých 
výrob, prevádzok, používania, 
činností a náprava jestvujúce-
ho stavu rôznymi formami. Ide 
najmä o usmerňovanie povin-
ných subjektov pri realizácii ná-
pravných opatrení, kontrolu sta-
vu, procesov, spôsobov a rieše-
nia opatrení na ochranu zdra-
via, ukladanie opatrení, sankcie.

Terciárna prevencia ja zame-
raná na včasné rozpoznanie cho-
rôb a poškodení zdravia, na efek-
tívnu liečbu  a rehabilitáciu je-
dincov, u ktorých choroba ale-
bo poškodenie zdravia vzniklo 
a dôsledky pretrvávajú. Cieľom je 
spomaliť proces progresie choro-
by, zabrániť dlhodobej pracovnej 
neschopnosti a uspôsobiť pra-
covné a životné podmienky ľu-
ďom s rôznymi zdravotnými ob-
medzeniami. Terciárna preven-
cia nadobúda na veľkom význa-
me aj vzhľadom na starnutie po-
pulácie a vysoký počet ľudí s od-
chýlkami v zdravotnom stave od 
bežnej normy.

Podpora zdravia znamená po-
zitívne rozvíjanie zdravia najmä 
ovplyvňovaním životného štýlu, 
zvyšovaním zdravotného pove-
domia a celkovej zdravotnej gra-
motnosti spoločnosti adekvátne 
k stupňu vedeckého poznania 
aspektov zdravia. Podpora zdra-
via sa uplatňuje v celom proce-
se preventívneho prístupu k za-
chovaniu zdravia. Orgány štátnej 
správy sa zameriavajú na skú-
manie a riešenie výživy, pohy-
bovej aktivity, závislostí ako faj-
čenie, požívanie drog a alkoholu, 
zvládanie stresu, celkový režim 
dňa, práce a odpočinku. Je po-
trebné zdôrazniť, že zmeniť ži-
votný štýl je možné len formou 
odporúčania. Zmena spôsobu ži-
vota sa nedá nariaďovať, lebo ide 
o slobodné rozhodnutie ľudí, ako 
chcú žiť. 

Výchova ku zdraviu je neod-
mysliteľnou činnosťou orgánov 
štátnej správy v oblasti verejné-
ho zdravotníctva. Podpora zdra-
via je zameraná na informova-
nosť o zdravotne relevantných 
skutočnostiach, vzdelávanie od-
bornej i laickej verejnosti a zvy-
šovanie zdravotnej gramotnosti 
obyvateľstva. Zároveň sa využí-
vajú formy individuálneho a sku-
pinového poradenstva. 

Verejné zdravotníctvo na svo-
ju činnosť a naplnenie cieľov vy-
užíva rôzne metódy a nástroje:

 Legislatívna činnosť – príp-
rava vecných návrhov práv-
nych predpisov, stanovova-
nie kritérií, požiadaviek, limi-
tov. Harmonizovanie legislatívy 
k právu EÚ, transpozícia smer-
níc, smerovanie implementácie. 
Kontrola a vynucovanie plnenia 
legislatívnych opatrení.

 Posudková činnosť.
 Výkon štátneho zdravotné-

ho dozoru.
 Monitorovanie a hodnote-

nie.
 Hodnotenie zdravotných 

rizík, hodnotenie dosahov na 
zdravie.

 Odborná, vedecká, výskum-
ná činnosť prostredníctvom špe-
cializácie pracovísk, ustanovo-
vaním národných referenčných 
centier, tvorbou a plnením vý-
skumných projektov a progra-
mov na národnej i medzinárod-
nej úrovni zameraných na ochra-
nu, podporu a rozvoj zdravia, ako 
aj monitoring, surveillance, zís-
kavanie prehľadov prostredníc-
tvom zberu, analýz a spracová-
vania údajov. 

 Vzdelávacie aktivity – vnút-
rorezortné, v rámci odborného 
vedenia a spolupráce, účasť na 
pregraduálnej aj postgraduál-
nej výchove v odboroch verej-
ného zdravotníctva, overovanie 
odbornej spôsobilosti. 

 Informovanie odbornej aj 
laickej verejnosti, hodnotenie 
vnímania rizika, komunikácie 
o riziku priamo v dennom kon-
takte alebo komunikácia cez mé-
diá.

Základné princípy verejného 
zdravotníctva:

 Koho zastupuje verejné 
zdravotníctvo? Háji zdravotné 
záujmy obyvateľstva.

 Na akých základoch stavia 
verejné zdravotníctvo? Verejné 
zdravotníctvo stavia na medicí-
ne založenej na dôkazoch.

 Hlavné úlohy verejného 
zdravotníctva? Včas identifiko-
vať nebezpečenstvá a riziká, po-
pisovať kvalitatívne a kvantita-
tívne súvislosti a vzťahy a na zá-
klade praktických, empirických, 
vedecky overených poznatkov 
ustanovovať politiku, programy 
a legislatívu pre ochranu zdravia. 

 Kto ovplyvňuje verejné zdra-
vie? Zdravie verejnosti ovplyv-
ňujú všetky rezorty, skupiny oby-
vateľstva, ale aj jednotlivci. 

 Kto má usmerňovať v otáz-
kach zdravia? Vedúce usmerňo-
vacie povinnosti z hľadiska poli-
tiky zdravia, smerovania a prijí-
mania štandardov, limitov, zisťo-
vania a skúmania príčinných sú-
vislostí medzi prostredím, sprá-
vaním ľudí a zdravím obyvateľ-
stva má zdravotníctvo.

Od verejného zdravotníctva sa 
v súčasnosti očakáva, že pomô-
že zlepšiť zdravie a predĺžiť ži-
vot ľudí, pretože moderný sys-
tém verejného zdravotníctva re-
aguje na nárast vedeckých infor-
mácií o príčinách chorôb, o spô-
soboch a možnostiach ovplyv-
nenia zdravia a zvládania cho-
rôb. Narastá spoločenské vedo-
mie o nutnosti prevencie, zvlá-
dania chorôb a ochrany zdravia 
a akceptujú sa, zvažujú sa mož-
nosti ovplyvnenia a riešenia, 
ako aj osobná zodpovednosť. 
Očakávajú sa včasné prognózy, 

analýzy stavu a aktívny boj za-
meraný na riešenie problémov, 
intervencie.
Medzi vedou, rozvojom inter-
vencií a organizáciou orgánov 
verejného zdravotníctva sú väz-
by, pretože vedecké poznanie 
v oblasti zdravia potrebuje a žia-
da si konkrétne akcie na prenos 
do denného života, na zlepšo-
vanie kvality života a zdravia. 
Bolesť, utrpenie, predčasné úmr-
tia spoločnosť vníma ako zlyha-
nie systému zdravotníctva vrá-
tane verejného zdravotníctva. 
Verejné zdravotníctvo je preto 
obrazom stavu a hodnôt v spo-
ločnosti.

Aké sú charakteristiky 
verejného zdravotníctva?
Verejné zdravotníctvo sa zaoberá 
a rieši široký rozsah problemati-
ky od ionizujúceho žiarenia cez 
hluk, vibrácie, chemické, mikro-
biologické a biologické faktory, 
karcinogény, mutagény, lase-
ry, elektromagnetické žiarenie 
atď. až po návyky, spôsob života 
a psychosociálne faktory.

Utlmovať aktivity v prospech 
zdravia je neprípustné. Musí sa 
udržiavať už dosiahnutá úroveň 
ochrany a prevencie. Je stále ak-
tuálne a nutné stanovovať pra-
vidlá a kontrolovať ich plnenie, 
usmerňovať tvorbu zdravého ži-
votného a pracovného prostredia 
s cieľom ochrany zdravia ľudí.  

Môže samospráva prebrať 
časť agendy verejného zdravot-
níctva? Zo strany orgánov sa-
mosprávy nie je záujem prebe-
rať časť agendy v oblasti podpo-
ry zdravia, pretože nie je na vý-
kon takejto činnosti pripravená.

Preto orgány verejného zdra-
votníctva iniciovali a odborne 
podporujú celú škálu spoloč-
ných aktivít, projektov, ako sú: 
Zdravé mestá, Zdravie podpo-
rujúce školy, Zdravie podporu-
júce MŠ, Zdravé pracoviská... až 
po komunitné nadácie a usmer-
ňovanie rómskych asistentov. 

Problémy verejného 
zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo má, sa-
mozrejme, pri zabezpečovaní 
svojej činnosti aj problémy. Je to 
predovšetkým neadekvátna dos-
tupnosť informácií, nedokona-
lé informačné systémy, pretože 
prepojenie zdravotných a štatis-
tických registrov je stále nerea-
lizovateľné, údaje o zdravotnom 
stave z poisťovní sú nedostupné 
a prax potvrdzuje, že zahrnutie 
systému e-verejné zdravotníc-
tvo do systému e-zdravie je ne-
vyhnutné.

Okrem toho sa vo verejnom 
zdravotníctve v súčasnosti po-
tvrdzuje nedostatok ľudských 
a materiálnych zdrojov na analý-
zy, spracovanie, marketing zdra-
via. Je aktuálne a nutné pokry-
tie problematiky, pokrytie úze-
mia v základných činnostiach, 
špecializácia a deľba v špeci-
fických problematikách, deľba 
práce, ľudských a materiálnych 
zdrojov. Pre využitie odborných 
kapacít je výhodná kombinácia 
povinností orgánu štátnej správy 
s odbornými činnosťami na pod-
poru zdravia.

Eleonóra Fabiánová, Katarína 
Slotová, 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, Banská Bystrica
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