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1 Zdraví, právo na Zdraví

V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdra-
votní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uve-
dený problém není pouze problémem politickým, ale i problémem sociálním, 
sociologickým, filosofickým, psychologickým a odborně medicínským.

1.1 Zdraví

Zdraví je považováno za jednu ze základních lidských hodnot, která se v prů-
běhu lidského života výrazně mění. „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní 
bez zdraví nestojí za nic.“1 Zdraví  lze definovat v rámci  tzv. úzkého pojetí 
zdraví jako stav organismu bez nemoci. Jedná se o negativní vymezení zdra-
ví. Oproti tomu tzv. širší pojetí zdraví respektuje zkušenosti získané při prak-
tické péči o zdraví, zdraví představuje stav organismu, který je schopen sná-
šet tělesné a duševní zatížení. V tomto případě se jedná o pozitivní vymezení 
zdraví.2 Světová zdravotnická organizace  (WHO) definuje  zdraví  jako „…
stav plné fyzické, psychické a sociální pohody, a nikoli pouze nepřítomnost 
nemoci nebo vady.“3 Uvedená definice  je  velmi obecná,  neboť  zohledňuje 
subjektivní pocity, které nemusí být v souladu s objektivní pravdou.

Pro jedince představuje zdraví významnou hodnotu, která je upřednost-
ňována před jinými hodnotami. „Zdraví je výsledkem individuálních daností, 
individuální svobody, volby a neovlivnitelných náhod a jako takové nemůže 
být žádnou společností v plném slova smyslu ani přislíbeno ani garantová-
no.“4  Individuální odpovědnost  je zřejmá, každý by měl své zdraví chránit 
a pečovat o něj. Zdraví bylo dlouhou dobu pro společnost důležité především 

 1 HOLČÍK, J.: Zdraví 21 – Výklad základních pojmů. Praha : Ministerstvo zdravot-
nictví ČR, 2004, s. 160.

 2 KUVÍKOVÁ, H., MURGAŠ, M., NEMEC,  J. Ekonómia zdravotnictva. Banská 
Bystrica : Phoenix, 1995. ISBN 80-900563-1-8, s. 18.

 3 Viz Ústava světové zdravotnické organizace z r. 1945.
 4 KŘÍŽOVÁ, E. Rovnost ve zdraví (ekvita) v transformovaném zdravotnictví České 

republiky. Studie 3/1998 Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, s. 27, 108.
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z hlediska vojenského, teprve později byl zdůrazňován ekonomický význam 
zdraví. Pokud ale „…společnost pohlíží na zdraví pouze jako na soukromou 
záležitost jedince, vzdává se určité možnosti, jak zdraví zlepšovat“5.

Zdraví jedince představuje dynamický proces, na který působí celá řada 
faktorů,  z nichž některé  lze  systémově ovlivnit  (informovanost o  zdravém 
životním stylu, význam prevence, možnosti léčení specifických zdravotních 
obtíží,  místní,  časová,  finanční  dostupnost  zdravotní  péče,  úroveň  služeb, 
proces vzdělávání zdravotnického personálu aj.).

Řada autorů uvádí následující čtyři základní faktory ovlivňující zdravotní 
stav:
 � faktor  vnitřního  prostředí  –  genetický  základ  (biologické  individuální 
vklady),

 � faktory vnějšího prostředí,
 – životního prostředí,
 – způsobu života,
 – zdravotní péče (množství zdravotnických zařízení, struktura, vybave-
nost, počet a kvalita zdravotnického personálu, způsob financování).6

Graf 1:  Faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatel
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Působení  faktorů  typu genetické dispozice,  sociální,  životní  a pracovní 
podmínky jednotlivce a stav životního prostředí ovlivňují diskusi o právu na 

  5 MAAYTOVÁ, A. Zdravotní systémy – možnosti a perspektivy z pohledu zvyšování 
efektivnosti. Disertační práce. Praha : VŠE, 2006, s. 25.

  6 Viz např. KŘÍŽOVÁ, E. Zdravotnické systémy v mezinárodním srovnání. Praha : 
3. lékařská fakulta UK, 1998. ISBN 80-238-0937-7.
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zdraví ve směru práva na ochranu zdraví (negativně vymezené právo) nebo 
práva na garantovaný přístup ke zdravotní péči (pozitivně vymezené právo).

Genetické  předpoklady jsou  výsledkem  genetické  informace  a  jejích 
změn,  které  vedly  k  přizpůsobení  se  k  životu  v  konkrétních  podmínkách. 
V souvislosti  s  rychlými změnami posledních desetiletí  se ale „informační 
základ“ nestačí adaptovat, což vyvolává řadu problémů, které působí na zhor-
šování  zdravotního  stavu. Konkrétním projevem  je  např.  problém obezity, 
která je celosvětově považována za rizikový faktor s dopady:
 � na zdravotní stav – zvýšený výskyt onemocnění srdce, cukrovky, selhá-
ní  ledvin,  vysoký  krevní  tlak. Obezita  je  rozsahem postižení  přirovná-
vána k epidemii. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) bude v r. 
2015 2,3 miliardy dospělých jedinců řešit problém nadváhy, 700 milionů 
osob bude mít problém s obezitou7.

 � na změnu struktury a objemu výdajů na zdravotnictví – náklady na zdra-
votní péči v souvislosti s obezitou dosahují 8 % veškerých přímých ná-
kladů  ve  zdravotnictví8.  Přímé  roční  zdravotnické  náklady  na  jednoho 
pacienta s nadváhou jsou více než trojnásobně vyšší v porovnání se zdra-
votními náklady na stejně starého pacienta bez nadváhy. Léčba nemocí 
spojených  s  obezitou stojí  v  rámci EU dle  odhadů EK 7 % celkových 
nákladů na zdravotnictví.

Životní prostředí „…představuje pestrou komplexní paletu faktorů a pro-
cesů fyzikálního, chemického, biologického a sociálního charakteru, které 
se v nejrůznější podobě, kombinaci, intenzitě, expoziční době a v různém ča-
sovém odstupu svého vlivu uplatňují jako determinanty lidského zdraví jak 
v jeho individuální, tak společenské verzi…“9 Z uvedené definice plyne, že 
zdraví je ovlivňováno mimo jiné sociálními vztahy, kulturními možnostmi či 
politickým systémem.

Způsob života je vnímán jako nejvýznamnější faktor ovlivňující zdravot-
ní stav, který obsahuje např. výživu, pohyb, spotřebu návykových látek, stres, 

  7 SLADKÁ, J. Novinky v obezitologii in Zdravotnické noviny. 21/2010 [online] 24. 
05. 2010 [cit. 2012-01-30] Dostupné na: <http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-
-noviny/novinky-v-obezitologii-451932>.

  8 HAINER, V., KUNEŠOVÁ, M. Obezita – léčba, Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS 
JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3, [online]. [cit. 2009-05-01]. Dostupné 
na: <http://www.cls.cz/dokumenty2/os/t069.rtf>.

  9 DRBAL, C. Nová zdravotní politika. Praha : Institut postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví, Škola veřejného zdravotnictví IZVP, 2001, s. 27, 1. vydání.
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způsob bydlení, profesionální činnosti. Nejedná se o občasné či náhodné cho-
vání, ale o pevně zafixované činnosti, které člověk koná opakovaně v delším 
časovém období.

Zdravotní  péče  je  poslední  uváděnou  významnou  determinantou.  Je 
vhodné zdůraznit, že v souvislosti s řešením infekčních chorob ve druhé po-
lovině 20. století se význam zdravotnictví částečně přecenil. Představa, že lze 
obdobným způsobem léčit většinu chorob, se ale ukázala nereálnou. Zdraví je 
systémem zdravotnictví ovlivněno mimo jiné:
 � počtem zdravotnických zařízení – ambulantní, lůžková, souvisí s geogra-
fickou dostupností zdravotní péče,

 � počtem a strukturou pracovníků ve zdravotnictví (odborné vzdělání střed-
ního zdravotnického personálu, lékařů aj.),
 – úrovní vybavení (diagnostické přístroje)
 – a  způsobem  financování  (platba  za  výkon,  kapitační  platba,  rozpo-
čty…).

Zdravotnictví jako organizovaná oblast sociální činnosti je produktem éry in-
stitucí konce 19. století. Mezi důležité faktory rozvoje zdravotnictví patřily:
 � potřeba péče o ekonomicky aktivní obyvatelstvo,
 � řešení důsledků migrace obyvatelstva do měst z důvodu průmyslové re-
voluce (hygienické problémy, zdravotně rizikový charakter produkce),

 � rozsáhlé válečné konflikty vznikající při dělení Evropy (péče o  raněné, 
epidemie),

 � rozvoj přírodních věd, nástup moderní medicíny.10

Jednotlivé výše uvedené faktory jsou mezi sebou provázané a vzájemně 
se ovlivňují.

10  KŘÍŽOVÁ, E. Rovnost ve zdraví (ekvita) v transformovaném zdravotnictví České 
republiky.  Studie  3/1998  Národohospodářského  ústavu  Josefa  Hlávky,  Praha, 
1998, s. 108.
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Schéma 1: Rozbor vlivů determinant zdraví
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Zdroj: DRBAL, C. Nová zdravotní politika. Praha  :  Institut postgraduálního vzdělávání  ve zdravotnictví, 
Škola veřejného zdravotnictví IZVP, 2001, s. 30.

V současné době se názory na problematiku determinant zdraví odklání 
od výše uvedené představy. Z nových analýz vyplývá, že mezi faktory vzni-
kají nové vztahy, přičemž zásadní význam pro zdraví má způsob života lidí 
vybavených geneticky kódovanými dispozicemi.

Schéma 2:  Determinanty zdraví (determinační pyramida)
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Zdroj: DRBAL, C. Nová zdravotní politika. Praha  :  Institut postgraduálního vzdělávání  ve zdravotnictví, 
Škola veřejného zdravotnictví IZVP, 2001, s. 31.


