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Sociálna spravodlivos  je životne dôležitá. Ovplyv uje
spôsob, akým udia žijú, pravdepodobnos , že 
ochorejú, a takisto má vplyv na riziko pred asného
úmrtia. V ur itých astiach sveta sledujeme 
zlepšovanie zdravotného stavu a predlžovanie 
strednej d žky života, no v iných astiach k jeho 
zlepšovaniu nedochádza. Dnes narodené diev atko
sa môže doži  viac ako 80 rokov za predpokladu, že 
sa narodilo v ur itej krajine, no ak sa narodilo niekde 
inde, nemusí sa doži  ani 45 rokov. Medzi krajinami 
existujú alarmujúce rozdiely v zdraví a zdravotnom 
stave obyvate stva, ktoré úzko súvisia so stup om
sociálneho znevýhodnenia. K takýmto výrazným 
rozdielom, i už v rámci jednej alebo medzi viacerými 
krajinami, by nemalo dochádza .

Tieto nerovnosti v zdraví, nerovnosti, ktorým by sa 
dalo predís , vznikajú s asti v dôsledku okolností 
a podmienok, v ktorých udia vyrastajú, žijú, pracujú 
a starnú, a s asti k nim prispievajú aj existujúce 
systémy starostlivosti o zdravie. Podmienky, v ktorých 
sa udia rodia a umierajú, zas spoluvytvárajú 
politické, sociálne a ekonomické sily.

Sociálne a hospodárske politiky majú významný 
dopad na to, i die a bude rás  a vyvíja  sa smerom 
k dosiahnutiu svojho plného potenciálu a i prežije 
š astný život, alebo naopak. Charakter zdravotných 
problémov, ktoré musia rieši  bohaté i chudobné 
krajiny, si je stále viac podobný. Rozvoj spolo nosti,
i už bohatej alebo chudobnej, možno posudzova

pod a kvality zdravia jej populácie, pod a toho, 

ako spravodlivo je zdravie rozložené v rámci 
spolo enského spektra, a pod a stup a ochrany, 
ktorú poskytuje tým znevýhodneným skupinám 
v spolo nosti, ktoré sa znevýhodnenými stali 
v dôsledku zlého zdravotného stavu.

V duchu sociálnej spravodlivosti Svetová zdravotnícka 
organizácia (SZO) vytvorila v roku 2005 Komisiu pre 
sociálne determinanty zdravia ( alej len Komisia), 
aby zhromaždila dôkazy, zostavila súbor opatrení 
na podporu rovnosti v zdraví a zaštítila celosvetové 
hnutie na dosiahnutie tejto rovnosti.

Po as práce Komisie sa jej partnermi stalo nieko ko
krajín a agentúr snažiacich sa o vytvorenie politík 
a programov na celospolo enskej úrovni, ktoré 
ovplyvnia sociálne determinanty zdravia a zredukujú 
nerovnosti v zdraví. Tieto krajiny a partneri stoja na 
ele globálneho hnutia.

Komisia vyzýva Svetovú zdravotnícku organizáciu 
(SZO) a všetky vlády, aby sa zapojili do celosvetovej 
iniciatívy s cie om dosiahnu  rovnos  v zdraví. Je ve mi
dôležité, aby sa vlády, ob ianska spolo nos , SZO 
a iné organizácie spojili a konali v snahe zlepši  život 
obyvate ov tejto planéty. Dosiahnutie rovnosti v zdraví 
v priebehu života jednej generácie je možné, je to 
správna vec a práve teraz je ten správny as, kedy by 
sme mali kona .



Nový globálny program 
pre dosiahnutie rovnosti 
v zdraví

Životné šance našich detí sa významne líšia v závislosti od toho, kde sa narodili. V Japonsku alebo 

vo Švédsku sa dá o akáva , že sa práve narodené dožijú viac ako 80 rokov; v Brazílii 72 rokov; 

v Indii 63 rokov; a v jednej z nieko kých afrických krajín to bude menej ako 50 rokov. Výrazné 

rozdiely v strednej d žke života však možno pozorova  aj v rámci jednotlivých krajín. Tí najchudobnejší 

z chudobných trpia po etnými ochoreniami a umierajú pred asne. Zlý zdravotný stav sa však netýka 

iba tých, ktorí sú na tom najhoršie. V krajinách s rôznymi úrov ami príjmov možno pozorova  rovnaký 

jav, a síce, že rozloženie zdravia a choroby v populácii kopíruje sociálny gradient: ím nižšia sociálno 

ekonomická pozícia, tým horší zdravotný stav. 

Nemusí to tak by  a nie je správne, že to tak je. Tam, kde je možné vyhnú  sa rozdielom v zdravotnom 

stave príslušníkov jednotlivých vrstiev spolo nosti konkrétnymi rozumnými opatreniami, nie je fér, ak 

na alej takéto rozdiely existujú. Práve tento jav ozna ujeme ako nerovnos  v zdraví. Odstránenie i

náprava týchto nerovností – obrovských, no odstránite ných rozdielov v zdraví medzi krajinami a vo 

vnútri krajín, je záležitos ou sociálnej spravodlivosti. Pre Komisiu je znižovanie nerovností v zdraví 

etickým imperatívom. Sociálna nespravodlivos  má totiž na svedomí mnoho životov.
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Sociálne determinanty zdravia a rovnos  v zdraví

Komisia bola vytvorená so zámerom, aby zostavila 
súbor opatrení na podporu rovnosti v zdraví a zaštítila 
celosvetové hnutie na podporu tejto rovnosti. Jej innos
je založená na globálnej spolupráci medzi tvorcami 
politík, akademickou obcou (výskumom) a ob ianskou
spolo nos ou, na ele ktorej stoja komisári s jedine nou
kombináciou politických, akademických a diplomatických 
skúseností. o je dôležité, pozornos  sa sústre uje na 
krajiny so všetkými úrov ami príjmov a rozvoja: na južnej 
aj severnej pologuli. Rovnos  v zdraví je problémom vo 
všetkých krajinách a významne ju ovplyv uje svetový 
hospodársky a politický systém.

Komisia zaujala k sociálnym determinantom zdravia 
holistický postoj. Zlý zdravotný stav chudobných, 
sociálny gradient zdravia v rámci krajín a zjavné 
zdravotné rozdiely medzi krajinami sú spôsobené 
nerovnomerným rozdelením moci, príjmov, tovarov, 
služieb, a to globálne i na národnej úrovni. Z toho alej
vyplýva aj nespravodlivos  bezprostredných a vidite ných
podmienok, v ktorých udia žijú – ich prístupu 
k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, ich pracovných 
podmienok, možností oddychu, ich spôsobu bývania 
v komunitách, menších i vä ších mestách a ich šancí 
na prežitie plnohodnotného života. Toto nerovnomerné 
rozdelenie zdravie poškodzujúcich podmienok nie je 
v žiadnom prípade prírodným i prirodzeným javom, je 
výsledkom nevhodnej kombinácie zlých sociálnych politík 
a programov, neférového ekonomického usporiadania 
a chybných politických rozhodnutí. Spolo ne potom 
štrukturálne determinanty a podmienky bežného života 
ur ujú sociálne determinanty zdravia a sú zodpovedné 
za vä šinu nerovností v zdraví medzi krajinami a v rámci 
nich.

Globálne spolo enstvo je schopné tento stav napravi ,
bude si to však vyžadova  urýchlené a pretrvávajúce 
úsilie na globálnej, národnej i lokálnej úrovni. Hlboké 
rozdiely v rozdelení moci a v hospodárskom usporiadaní 
na globálnej úrovni majú pre rovnos  v zdraví k ú ový
význam. To však v žiadnom prípade neznamená, že 
ignorujeme iné úrovne konania a opatrení. Národné 
vlády a miestne samosprávy môžu urobi  ve mi ve a
a na Komisiu ve mi zapôsobilo, akú silu má ob ianska
spolo nos  a lokálne hnutia, ktoré vedia poskytova
okamžitú pomoc na lokálnej úrovni a vytvára  tlak aj na 
vládu, aby zavádzala zmeny.

Významný dosah na globálny systém majú, samozrejme, 
aj klimatické zmeny, hlavne tým, ako ovplyv ujú spôsob 
života a zdravie jednotlivcov. Obe oblasti – rovnos
v zdraví i klimatické zmeny - by sme mali spoji . Naše 
hlavné obavy týkajúce sa rovností v zdraví musia 
by  sú as ou snáh globálnej komunity o dosiahnutie 
rovnováhy medzi potrebami sociálneho a ekonomického 
rozvoja celosvetovej populácie, právom na zdravie 
a naliehavos ou riešenia klimatických zmien.

Nový postoj k rozvoju

Práca Komisie predstavuje nový postoj k rozvoju. 
Zdravie a rovnos  v zdraví možno nie sú cie om všetkých 
sociálnych politík, môžu však prinies  fundamentálne 
výsledky.
Uvažujme o dôležitosti ekonomického rastu, ktorá mu 
je pripísaná v politike: Ekonomický rast je nepochybne 
dôležitý, najmä pre chudobné krajiny, ke že im dáva 
príležitos  získania zdrojov a investícií do zlepšovania 
života obyvate ov. Avšak rast sám osebe, bez primeraných 
sociálnych politík na zaistenie spravodlivého spôsobu 
rozdelenia jeho benefitov, len ve mi málo prispieva 
k dosiahnutiu rovnosti v zdraví.

Tradi ne spolo nos  prisudzuje zodpovednos  za 
riešenie problémov v oblasti zdravia a choroby sektoru 
zdravotníctva. Nepochybne nesprávne rozdelenie 
zdravotnej starostlivosti – neposkytovanie zdravotnej 
starostlivosti tým, ktorí ju najviac potrebujú – je jedným 
z k ú ových determinantov zdravia. Ale bremeno 
ochorení, ktoré sú zodpovedné za zna ný po et
pred asných úmrtí, vzniká vo ve kej miere v dôsledku 
podmienok, v ktorých sa udia rodia, vyrastajú, žijú, 
pracujú a starnú. A naopak, chudobné a nerovné životné 
podmienky sú dôsledkom nedostato ných sociálnych 
politík a programov, nespravodlivého hospodárskeho 
usporiadania a zlej politiky. Konkrétne iny v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia musia zah a  celú 
vládu, ob iansku spolo nos  a miestne komunity, 
podnikate skú obec, globálne fóra a medzinárodné 
agentúry. Politiky a programy musia pokrýva  všetky 
k ú ové sektory spolo nosti, nielen sektor zdravotníctva. 
Minister zdravotníctva a príslušné ministerstvo majú 
pre globálnu zmenu rozhodujúci význam. Sú schopní 
presadzova  postoje k sociálnym determinatom zdravia 
na najvyššej úrovni spolo nosti, môžu poukáza  na 
efektivitu, ktorú prináša dobrá prax a dokážu podpori
iné ministerstvá pri tvorbe politík, ktoré podporujú rovnos
v oblasti zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia 
ako globálna inštitúcia pre zdravie musí rovnako kona
v celosvetovom meradle.

Preklenutie rozdielov v zdraví za jedno genera né
obdobie

Komisia vyzýva k odstráneniu rozdielov v zdraví 
v priebehu života jednej generácie. Je to jej ašpirácia, nie 
prognóza. Za posledných tridsa  rokov sme zaznamenali 
výrazné zlepšenie zdravia a to na globálnej úrovni aj 
v rámci jednotlivých krajín. Sme optimistickí: máme 
k dispozícii poznatky ako výrazne ovplyvni  životné šance 
udí, a teda zabezpe i  výrazný pokrok pri dosahovaní 
rovnosti v zdraví. Sme realistickí: treba za a  kona  teraz. 
Podklady pre vypracovanie programov zameraných na 
riešenie zna ných nerovností medzi krajinami a v rámci 
krajín sa nachádzajú v správe tejto Komisie.
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Preklenovacie odporú ania
Komisie

Zlepši  životné podmienky

Je potrebné zlepši  životné podmienky diev at a žien a tiež podmienky, v akých sa rodia ich deti, klás  hlavný dôraz 
na raný vývin detí a ich vzdelávanie, zlepši  životné a pracovné podmienky, vytvori  politiku sociálnej ochrany 
zah ajúcu všetkých, ako aj vytvori  podmienky pre dôstojnú starobu. Politiky zamerané na dosiahnutie týchto 
cie ov by mali zah a  ob iansku spolo nos , vlády a globálne inštitúcie.

Vyrieši  nerovnomerné rozdelenia 
moci, pe azí a zdrojov
Aby sme mohli rieši  nerovnosti v zdraví, nespravodlivé rozdiely v životných podmienkach, je potrebné zaobera
sa jestvujúcimi nerovnos ami (napríklad nerovnos ami medzi mužmi a ženami) systematicky, teda na úrovni 
organizácie spolo nosti. Na to je potrebný silný, odhodlaný, schopný a primerane financovaný verejný sektor. 
K naplneniu tohto odporú ania neposta uje iba splnomocnenie vlády, ale je potrebná i posilnená správa vecí 
verejných: legitímnos , priestor a podpora pre ob iansku spolo nos , zodpovedný súkromný sektor a pre udí ich 
stotožnenie sa s verejnými záujmami a opätovné investovanie do spolo ného konania. V globalizovanom svete 
platí potreba správy vecí verejných zameraná na rovnos  tak na komunitnej úrovni ako aj v globálnych inštitúciách.

Zmera  a pochopi  problém 
a dokáza  odhadnú  dosah konania

Životne dôležitou platformou pre konkrétne iny je schopnos  uzna , že problém existuje a zabezpe i , aby sa 
zmerala nerovnos  zdravia – v rámci krajín a aj globálne. Národné vlády a medzinárodné organizácie s podporou 
SZO by mali vytvori  národné a globálne systémy doh adu rovností v zdraví za ú elom rutinného monitoringu 
nerovnosti v zdraví a sociálnych determinantov zdravia. Takisto by mali vyhodnocova  dosah politík a konkrétnych 
inov na rovnos  v zdraví. Vytvorenie organiza ného priestoru a kapacity na ú inné riešenie problematiky rovnosti 

v zdraví si vyžaduje investíciu do vzdelávania tvorcov politík a pracovníkov v zdravotníctve a verejné porozumenie 
sociálnym determinantom zdravia. Rovnako je potrebné, aby sa sociálnymi determinantmi intenzívnejšie zaoberal 
aj výskum v oblasti verejného zdravotníctva.

Tri princípy konania

1. Zlepši  životné podmienky – okolnosti, v ktorých sa 
udia rodia, vyrastajú, žijú, pracujú a starnú.

2. Vyrieši  nerovnomerné rozdelenie moci, pe azí a 
zdrojov – štrukturálnych síl, ktoré ovplyv ujú každo-
denný život – na globálnej, národnej a miestnej 
úrovni.

3. Zmera  problém, vyhodnocova  konania, rozširo-
va  vedomostnú základ u, rozvíja  pracovnú silu 

vyškolenú v problematike sociálnych determinantov 
zdravia, zvyšova  verejné povedomie o sociálnych 
determinantoch zdravia.

Tieto tri princípy konania sú v lenené do uvedených 
troch preklenovacích odporú aní. Súhrn odporú aní
ako i závere ná správa Komisie je štrukturovaná pod a
týchto troch princípov.

1.

2.

3.



3

Nerovnosti v organizovaní spolo nosti znamenajú, že sloboda vies  plnohodnotný život a teši  sa 

z dobrého zdravia je v rámci spolo nosti a medzi spolo nos ami rozdelená nerovnomerne. Táto 

nerovnos  je zjavná už v podmienkach raného detstva a vzdelávania, v povahe zamestnania a v 

pracovných podmienkach, vo fyzickej forme vytvoreného životného prostredia a kvalite prirodze-

ného životného prostredia, v ktorom udia žijú. V závislosti na povahe týchto prostredí majú rôzne 

skupiny odlišné skúsenosti s materiálnymi podmienkami, psychosociálnou podporou, možnos ami

správania sa, ím sa stávajú viac alebo menej zranite nými vo i zhoršeniu zdravia. Spolo enská

stratifikácia spolo nosti ur uje odlišný prístup k zdravotníckej starostlivosti i odlišné využívanie zdra-

votníckej starostlivosti, oho dôsledkom je nespravodlivos  v podpore zdravia, v prevencii chorôb, 

v šanci na vylie enie sa a prežitie.
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o treba urobi

Komplexný prístup k prvým rokom života si vyžaduje 
súlad politík, angažovanos  a vodcovstvo na medzi-
národnej i národnej úrovni. Vyžaduje si taktiež kom-
plexný balík programov na podporu raného vývinu 
die a a, ako i vzdelávacích programov a služieb pre 
všetky deti na svete.

Zaviaza  sa k implementácii komplexného prístupu 
k obdobiu raného detstva, budova  na existujúcich 
programoch na znižovanie detskej úmrtnosti a obo-
hati  ich tak, aby zah ali sociálno-emocionálny, 
poznávací a re ový vývin.

Vytvori  medziagentúrny mechanizmus, ktorý by 
zabezpe il súlad politiky pre podporu raného vývinu 
die a a a komplexný prístup k jeho rozvoju.
Zabezpe i , aby všetky deti, matky a ostatní opatrov-
níci boli zahrnutí v balíku programov a služieb pre 
kvalitný rozvoj detí v prvých rokoch života a to bez 
oh adu na ich schopnos  uhrádza  poplatky.

Rozšíri  poskytovanie a rozsah vzdelávania tak, 
aby obsahovalo aj princípy raného vývinu die a a

(fyzický, sociálno-emocionálny, poznávací a re ový
vývin).

Poskytova  kvalitné povinné základné a stredoškol-
ské vzdelanie pre všetkých chlapcov a diev atá,
bez oh adu na ich schopnos  uhrádza  poplatky. 
Identifikova  a zaobera  sa dôvodmi, ktoré bránia 
chlapcom a diev atám pri vstupe do školy, respektí-
ve problémami po as trvania školskej dochádzky 
a zruši  poplatky za základné vzdelávanie.

Raný vývin die a a – zah ajúci fyzický, sociálno-
emocionálny, poznávací a re ový vývin - má zásad-
ný vplyv na následné životné šance a zdravie, ktoré 
sa odvíjajú od vývinu zru ností, vzdelania a pra-
covných príležitostí. Tieto mechanizmy, ako aj rané 
obdobie života ovplyv ujú následne riziko obezity, 
podvýživy, problémov duševného zdravia, srdco-
vocievnych ochorení a kriminality. Minimálne 200 
miliónov detí na svete nedosiahne svoj rozvojový 
potenciál v plnej miere. Toto má obrovský dosah na 
ich zdravie, ale aj na spolo nos  ako takú.

Zdôvodnenie

Investícia do raného vývinu die a a predstavuje jeden z najvä ších potenciálov pre zníženie nerovností v zdraví 
v priebehu jednej generácie. Skúsenosti nadobudnuté v období raného detstva (od prenatálneho obdobia až 
po ôsmy rok života) a v období vzdelávania predstavujú rozhodujúcu základ u pre celý život. Výskum raného 
vývinu die a a nazna uje, že mozog je po as vývinu v ranom detstve ve mi citlivý na vonkajšie vplyvy, ktoré môžu 
ma  celoživotné následky. Dobrá výživa má ve ký význam už v prenatálnom období die a a, a to prostredníctvom 
primeranej výživy matky. Matky a deti potrebujú kontinuálnu starostlivos  od obdobia pred otehotnením, po as
gravidity a pôrodu až po prvé dni a roky života. Deti potrebujú bezpe né, zdravé, podporné, starostlivé a ich 
vývinovým požiadavkám primerané prostredie. Predškolské vzdelávacie programy a zariadenia ako sú as  šir-
šieho prostredia, ktoré prispieva k rozvoju detí, môžu zohráva  rozhodujúcu úlohu pri získavaní budúcich schop-
ností die a a. Je potrebné, aby sa k obdobiu detstva pristupovalo komplexnejšie, aby sa stavalo na existujúcich 
programoch znižovania detskej úmrtnosti, a aby boli tieto programy obohacované o sociálno-emocionálny, 
poznávací a re ový vývin.
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Ú inky kombinácie podávania výživových doplnkov a psychologickej stimulácie u detí s oneskoreným 
vývinom – výsledky dvojro nej interven nej štúdie na Jamajke.

riadny vývin

doplnená výživa 
a stimulácia

stimulované

doplnená výživa 

kontrolná
skupina

a Priemerné skóre vývinu (DQ – Vývinový kvocient) v znevýhodnených skupinách prispôsobené na prvé roky života a 
skóre v skupine s normálnym vývinom prispôsobeným iba pod a veku. Použitá bola Griffithova škála mentálneho vývinu, 
modifikovaná pre podmienky na Jamajke. Publikované s povolením vydavate a, Grantham.McGregor a kol. (1991).
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o treba urobi

Pre dosiahnutie rovnosti v zdraví sú nevyhnutné komunity, 
mestské a miestne asti, ktoré zabezpe ujú prístup 
k základným statkom, sú spolo ensky kohézne a sú 
vytvárané tak, aby podporovali fyzické a psychické 
zdravie ob anov a chránili životné prostredie.

Pri správe miest a územnom plánovaní treba prisúdi
popredné miesto zdraviu a rovnosti v zdraví.

Riadi  rozvoj miest tak, aby zabezpe oval lepšiu 
prístupnos  pre cenovo dostupné bývanie; investova
do zlepšovania podmienok v chudobných mestských 
štvrtiach, vrátane prioritného zabezpe enia prístupu 
k vode a hygienickým zariadeniam, elektrickej energii 
a komunikáciám so spevneným povrchom pre všetky 
domácnosti bez oh adu na schopnos  uhrádza  poplatky.
Zabezpe i , aby už samotné územné plánovanie miest 
podporovalo zdravé a bezpe né správanie sa, a to 
prostredníctvom investovania do aktívnej prepravy, 
plánovania siete maloobchodu so zabezpe ením prístupu 
k zdravým potravinám, alej prostredníctvom dobrého 
environmentálneho dizajnu a regula ných kontrol, 
vrátane kontroly po tu predajní s alkoholom.
Podporova  rovnos  v zdraví medzi vidieckymi 

a mestskými oblas ami prostredníctvom udržate ného
investovania do vidieckeho rozvoja, zaobera  sa 
diskvalifika nými politikami a postupmi, ktoré vedú 
k chudobe vidieka, strate vlastníctva pozemkov 
a vysíd ovaniu udí z ich domovov.

Vyvažova  nespravodlivé dôsledky rastu mestských 
oblastí prostredníctvom opatrení, ktoré zachovávajú 
práva vlastníkov pôdy na vidieku a umož ujú tak ich 
vidiecky život, ktorý podporuje zdravý spôsob života, 
tiež adekvátnym investovaním do vidieckej infraštruktúry 
a politikami, ktoré podporujú migrantov odchádzajúcich 
z vidieka do miest.

Zabezpe i , aby hospodárske a sociálne politiky 
reagovali na klimatické zmeny a iné prípady zhoršovania 
životného prostredia a aby brali do úvahy aj rovnos
v zdraví.

Miesto, kde udia žijú, ovplyv uje ich zdravie, ako aj ich 
šance na plnohodnotný život. V roku 2007 sa prvý raz 
potvrdilo, že vä šina udí žije v osídleniach mestského 
typu. A takmer jedna miliarda udí žije v chatr iach
chudobných mestských štvrtí.

Zdôvodnenie

Infek né ochorenia a podvýživa sa aj na alej budú 
vyskytova  v ur itých regiónoch a skupinách obyvate stva
sveta. Urbanizácia však mení charakter zdravotných 
problémov celej generácie, ke že najmä v chudobných 
mestských štvrtiach za ínajú prevažova  neinfek né
ochorenia, ako sú napríklad úmrtia a úrazy v dôsledku 
nehôd a násilia alebo zdravotné dôsledky ekologických 
katastrof.

Každodenné životné podmienky, v ktorých udia žijú, majú 
výrazný vplyv na rovnos  v zdraví. Prístup ku kvalitnému 
bývaniu, istej vode a hygienickým zariadeniam je 
základným udským právom a základnou potrebou zdravého 
spôsobu života. Narastajúca závislos  na automobiloch, 
zmena vo využívaní pozemkov tak, aby umož ovali
automobilovú dopravu, narastajúca nepohodlnos
nemotorizovaného spôsobu dopravy má negatívny vplyv 
na kvalitu ovzdušia, emisiu skleníkových plynov a dostatok 
telesnej aktivity. Územné plánovanie mestského prostredia 
má dosah na rovnos  v zdraví, pretože bezprostredne 
ovplyv uje správanie sa udí a ich bezpe nos .

Pomer medzi vidieckym a mestským typom obydlí sa ve mi
líši v závislosti od konkrétneho miesta: od menej ako 10 % 
mestských osídlení v Burundi a Ugande k až takmer 100 % 
osídleniu mestského typu v Belgicku, Hong Kongu, Kuvajte 
a Singapure. Politiky a investi né zámery podporujúce 
vedúce postavenie miest v raste osídlení preukázali, že 
vidiecke komunity na celom svete, vrátane udí v núdzi, trpia 
dôsledkami nedostato ného investovania do infraštruktúry 
a ob ianskej vybavenosti, nerovnakou úrov ou chudoby 
a skromných životných podmienok, o iasto ne prispieva 
k migrácii do neznámych mestských centier.

Sú asný model urbanizácie predstavuje významnú 
environmentálnu výzvu, obzvláš  v súvislosti s klimatickými 
zmenami, dopad ktorých je vä ší v nízkopríjmových krajinách 
a zranite nej subpopulácii. V sú asnosti je množstvo emisií 
skleníkových plynov ovplyvnené predovšetkým produkciou 
a spotrebou rozvinutého sveta. Doprava a budovy produkujú 
21 % emisií oxidu uhli itého, po nohospodárska innos
je zodpovedná za asi jednu pätinu. Úroda obilia pritom 
vo ve kej miere závisí na prevládajúcich klimatických 
podmienkach. Narušovanie a vy erpávanie klimatického 
systému a úloha redukova  globálne nerovnosti v zdraví 
krá ajú ruka v ruke.

PREKLENUTIE ROZDIELOV V ZDRAVÍ ZA JEDNO GENERA NÉ OBDOBIE             ZHRNUTIE
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o treba urobi

Zabezpe ením primeraných podmienok zamestnávania 
a práce sa môžu vlády, zamestnávatelia i samotní 
pracujúci podie a  na vykore ovaní biedy, stieraní 
sociálnych rozdielov, znižovaní expozície škodlivým 
fyzikálnym a psychosociálnym faktorom a na podpore 
zdravia. Zdravá pracovná sila je ve mi dôležitá pre 
produktivitu práce.

Hlavným cie om sociálnych a hospodárskych politík 
na národnej i medzinárodnej úrovni by mala by  plná 
zamestnanos , spravodlivé zamestnávanie a dôstojné 
pracovné podmienky. 

• Plná zamestnanos , spravodlivé zamestnávanie 
a dôstojné pracovné podmienky by sa mali sta
spolo ným cie om medzinárodných inštitúcií 
a ústrednou as ou národných politík a programov, 
ako aj rozvojových stratégií, pri om by malo by
posilnené zastúpenie pracujúcich v procese tvorby 
politiky, legislatívy a programov týkajúcich sa 
zamestnávania a práce.

 Dosiahnutie rovnosti v zdraví si vyžaduje bezpe nú,
zmluvne zaistenú a primerane ohodnotenú prácu, 
celoro né príležitosti a vyvážený pomer medzi prácou 
a mimopracovným životom.

• Poskytnú  kvalitnú prácu pre mužov a ženy s takým 
ohodnotením, ktoré bude zoh ad ova  reálne náklady 
na zdravý život.

• Chráni  všetkých pracujúcich. Medzinárodné agentúry 
by mali podporova  krajiny v tom, aby implementovali 
k ú ové pracovné štandardy pre formálne 
i neformálne zamestnaných pracujúcich, rozvíja
politiky na zabezpe enie vyváženého pomeru medzi 
prácou a súkromným životom a redukova  negatívne 
dopady neistoty medzi pracujúcimi v prípade neistého 
zamestnania.

 Zlepšova  pracovné podmienky pre všetkých 
pracujúcich tak, aby sa znížila ich expozícia 
nebezpe nými látkami, miera pracovného stresu 
a riziko zdravie poškodzujúceho správania.

• Zamestnanie a pracovné podmienky majú významný 
vplyv na rovnos  v zdraví. Ak sú dobré, dokážu 
poskytnú  finan nú istotu, spolo enský status, osobný 
rozvoj, sociálne vz ahy a sebaúctu, ako aj ochranu 
pred fyzickým a psychosociálnym ohrozením. 
Konkrétne iny na zlepšenie zamestnávania a práce 
sa musia uskuto ova  na globálnej, národnej 

 i miestnej úrovni.

Zdôvodnenie

Zamestnanie je sférou, v ktorej sa uplat ujú mnohé 
z dôležitých faktorov zdravia. Týka sa to podmienok 
zamestnávania, ako aj povahy samotnej práce. Na 
flexibilnú pracovnú silu sa pozeráme ako na konkuren nú
výhodu, avšak na druhej strane so sebou prináša ur ité
dopady na zdravie. Zistenia nazna ujú, že v porovnaní so 
zamestnancami, ktorí pracujú v stálom pracovnom pomere 
je úmrtnos  tých, ktorí pracujú na skrátené alebo iasto né
úväzky omnoho vyššia. Oslabené duševné zdravie sa asto
spája s neistými podmienkami zamestnávania (napr. zmluvy 
na dobu ur itú, nelegálne zamestnávanie, práca na skrátený 
úväzok). Zamestnanci, ktorí sú vystavení neistote spojenej 
s ich zamestnaním, trpia výraznými negatívnymi dopadmi na 
fyzické a duševné zdravie.

Pracovné podmienky ovplyv ujú aj zdravie a rovnos
v zdraví. V dôsledku nepriaznivých pracovných podmienok 
môžu by  zamestnanci vystavení celému radu fyzikálnych 
faktorov so škodlivými ú inkami na zdravie a tieto 
nepriaznivé okolnosti sa asto zoskupujú v zamestnaniach 
s nižším statusom. Zlepšené pracovné podmienky v krajinách 
s vysokými príjmami, ktoré sú výsledkom mnohoro ného
organizovaného úsilia a regula ných opatrení, žia  chýbajú 
v mnohých krajinách so strednými a nízkymi príjmami. Stres 
v práci súvisí so zvýšením rizika výskytu srdcovocievnych 
ochorení až o 50 % a zárove  existujú dôkazy o tom, že 
náro né povolanie, nedostatok kontroly a nerovnováha 
medzi vynaloženým úsilím a odmenou sú rizikovým faktorom 
aj z poh adu duševného zdravia a fyzických zdravotných 
problémov.
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ísla pre rok 2007 sú predbežné odhady.
Prevzaté s povolením autora, od ILO (2008).

Výskyt narušeného duševného zdravia medzi pracujúcimi 
v Španielsku v závislosti od typu pracovnej zmluvy

zamestnanie
na dobu neur itú
zamestnanie
na dobu ur itú
zamestnanie
na skrátený úväzok

nelegálne zamestnanie, 
bez pracovnej zmluvy

muži ženy

Regionálne rozdiely v percentuálnom zastúpení pracujúcich, 
žijúcich zo sumy 2 USD alebo menej na de

svet
Stredná a Juhovýchodná Európa
Východná Ázia
Juhovýchodná Ázia a Pacifik
Južná Ázia
Južná Amerika a Karibská oblas
Blízky Východ
Severná Afrika
Subsaharská Afrika

ZLEPŠI  ŽIVOTNÉ PODMIENKY
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o treba urobi

 Zmenšovanie rozdielov v zdraví v priebehu jednej 
generácie si vyžaduje, aby vlády vybudovali systémy 
umož ujúce zdravý životný štandard, pod ktorý by nik 
nemal klesnú  kvôli okolnostiam, ktoré sám nedokáže 
ovplyvni . Schémy sociálnej ochrany sa môžu sta
nástrojom pre realizáciu rozvojových cie ov namiesto 
toho, aby od nich boli závislé – môžu by  efektívnym 
spôsobom, ako potlá a  chudobu a prináša  úžitok 
pre jednotlivé národné ekonomiky.

 Vytvori  a posil ova  univerzálne a komplexné politiky 
sociálnej ochrany, ktoré podporia úrove  príjmov 
posta ujúcu na zdravý životný štýl pre všetkých.

• Progresívnym spôsobom zvyšova  ve korysos  systémov 
sociálnej ochrany na úrove  dostato nú pre zdravý 
život.

• Zabezpe i , aby systémy sociálnej ochrany zahr ovali
tých, ktorí sú bežne vylú ení: tých, ktorí pracujú 
v neistých pracovných podmienkach, vrátane 
nelegálne zamestnaných, udí v domácnosti alebo v 
opatrovate skej innosti.

 Každý lovek potrebuje v priebehu celého svojho 
života sociálnu ochranu, i už ako malé die a, v 
pracovnom živote alebo v starobe. udia taktiež 
potrebujú ochranu pre prípad náro ných životných 
situácií, akými sú ochorenie, invalidita a strata práce 
alebo príjmu.

Zdôvodnenie

Nízky životný štandard je významným determinantom 
nerovnosti v zdraví. Ovplyv uje celé obdobie života, okrem 
iného aj svojím vplyvom na raný vývin die a a. Chudoba detí 
a prenášanie chudoby z generácie na generáciu sú hlavnými 
prekážkami pri zlepšovaní zdravotného stavu populácie a 
znižovaní nerovností v zdraví. Štyria z piatich udí na svete 
nemajú základnú sociálnu podporu.

Systémy prerozde ovania sociálnych dávok v kombinácii s 
mierou, do akej udia na pracovnom trhu môžu vies  zdravý 
život, majú vplyv aj na mieru chudoby. Ve korysé univerzálne 
systémy sociálnej ochrany sa spájajú s lepším zdravotným 
stavom populácie a nižšou úmrtnos ou medzi staršími u mi,
ako aj sociálne znevýhodnenými skupinami. Rozpo ty ur ené
na sociálnu ochranu majú narastajúcu tendenciu a zrejme aj 
vä šiu udržate nos  v krajinách, v ktorých existuje univerzálny 
ochranný systém. Chudoba a nerovnos  v príjmoch sú v 
týchto krajinách menšie v porovnaní s krajinami, ktoré majú 
systémy zamerané predovšetkým na chudobných.

Rozšírenie sociálnej ochrany na všetkých udí, v rámci krajín 
i globálne, bude znamena  ve ký krok vpred, smerom k 
dosiahnutiu rovnosti zdravia v priebehu jednej generácie. 
Patrí sem aj rozšírenie sociálnej ochrany pre tých, ktorí 
pracujú v neistých podmienkach, vrátane nelegálnej práce, 
práce v domácnosti a opatrovate skej práce. Toto je kritický 
moment pre chudobné krajiny, v ktorých je vä šina udí
zamestnaná na iernom trhu, rovnako ako aj pre ženy, 
pretože starostlivos  o rodinu a povinnosti v domácnosti im 
asto bránia v získaní adekvátnych výhod v rámci systémov 

sociálnej ochrany. Kým nedostato ná inštitucionálna 
infraštruktúra a finan né zdroje na alej predstavujú v 
mnohých krajinách hlavnú prekážku, skúsenosti zo sveta 
ukazujú, že vytvára  systémy sociálnej ochrany možno za a
tvori  aj v nízkopríjmových krajinách.
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Ve korysos  rodinnej politiky a chudoba detí v 20 krajinách, ca 2 000.

%
 c

hu
do

by

ve korysos  rodinnej politiky

istý benefit transferu ako percentuálne vyjadrenie priemernej istej mzdy  výrobného zamestnanca. Hranicou chudoby je 50 % mediánu 
ekvalizovaného  disponibilného príjmu. AUS - Austrália, AUT - Rakúsko, BEL - Belgicko, CAN - Kanada, FIN - Fínsko, FRA - Francúzsko,
GER - Nemecko, IRE - Írsko, ITA - Taliansko, NET - Holandsko, NOR - Nórsko, SWE - Švédsko, UK - Spojené krá ovstvo Ve kej Británie a 
Severného Írska, USA - Spojené štáty americké

Prevzaté s povolením vydavate a, Lundberg a kol. (2007)

ZLEPŠI  ŽIVOTNÉ PODMIENKY
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o treba urobi

Vybudova  systémy zdravotnej starostlivosti založené 
na princípoch rovnosti, prevencie ochorení a podpory 
zdravia.

• Vybudova  kvalitné služby zdravotnej starostlivosti 
s univerzálnym pokrytím a so zameraním na primárnu 
zdravotnú starostlivos .

• Posilni  vedúcu úlohu verejného sektora 
v spravodlivom systéme financovania zdravotnej 
starostlivosti, zabezpe i  všeobecný prístup 
k starostlivosti bez oh adu na schopnos  uhrádza
poplatky.

Vybudova  a posil ova  pracovnú silu v zdravotníctve 
a rozširova  schopnosti kona  v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia.

• Investova  do národných pracovných síl 
v zdravotníctve, zabezpe ova  rovnováhu medzi 

hustotou pracovníkov v zdravotníctve na vidieku 
a v mestách.

• Kona  a zastavi  únik mozgov v zdravotníctve, zamera
sa na investovanie do nárastu udských zdrojov 
v zdravotníctve, vzdelávania a bilaterálnych dohôd 
regulujúcich zisky a straty.

     Prístup a využívanie zdravotnej starostlivosti má 
rozhodujúci význam pre dobré zdravie. Systém 
zdravotnej starostlivosti je sám osebe determinantom 
zdravia, ovplyvnený a ovplyv ujúci ú inok ostatných 
determinantov. Pohlavie, vzdelanie, profesia, 
príjem, etnická príslušnos  a miesto bydliska sú úzko 
prepojené s prístupom, skúsenos ami a ziskom, 
ktorý u om prináša zdravotná starostlivos . Vedúce 
osobnosti v zdravotníctve zohrávajú dôležitú vedúcu 
úlohu vo všetkých oblastiach spolo nosti v tom, 
aby zabezpe ili, že politiky a konkrétne iny v iných 
sektoroch budú zlepšova  rovnos  v zdraví.

Zdôvodnenie

Bez zdravotnej starostlivosti by boli mnohé príležitosti pre 
podstatné zlepšovanie zdravia zmarené. V prípade iastkových
systémov zdravotnej starostlivosti alebo systémov s nespravodlivým 
usporiadaním sa príležitosti pre všeobecné zdravie ako záležitos
sociálnej spravodlivosti strácajú. Toto sú k ú ové záležitosti pre 
všetky krajiny. o je ešte naliehavejšie, v krajinách s nízkym 
príjmom prispejú prístupné a dobre spravované zdravotné systémy 
významnou mierou k dosiahnutiu miléniových rozvojových cie ov.
Bez nich by sa šance naplnenia miléniových cie ov výrazne oslabili. 
No ešte stále existuje mnoho krajín, kde zdravotné systémy stoja na 
ve mi slabých základoch, kde je obrovská nerovnos  v poskytovaní, 
prístupe a využívaní zdravotníckych služieb medzi bohatými a 
chudobnými.

Komisia považuje zdravie za spolo né dobro, nie za trhovú 
komoditu. Vo všetkých vysokopríjmových krajinách sú zdravotné 
systémy postavené na princípe univerzálneho krytia (kombinujú 
financovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti). Univerzálne 
krytie si vyžaduje, aby mal každý v rámci krajiny prístup k 
rovnakému rozsahu (kvalitných) služieb pod a potrieb a preferencií, 
bez oh adu na to, do akej príjmovej skupiny patrí, aký je jeho 
sociálny status - každý má právo využíva  tieto služby. Rovnaký 
rozsah výhod platí a je prístupný pre celú spolo nos . Neexistuje 
rozumný argument, pre o by sa iné krajiny, vrátane chudobných, 
nemali snaži  o dosiahnutie univerzálneho krytia zdravotnej 
starostlivosti a primeranú podporu na dlhodobej báze.

Komisia obhajuje financovanie systému zdravotnej starostlivosti 
prostredníctvom všeobecných daní a/alebo povinného 
univerzálneho poistenia. V rade krajín sa zistilo, že verejné výdavky 
na zdravotnú starostlivos  boli opakovane prerozde ované. Dôkazy 

jasne poukazujú v prospech verejne financovaného zdravotníctva. 
Je obzvláš  dôležité minimalizova  otovostné výdavky udí na 
zdravotnú starostlivos . Zavedenie politiky poplatkov za zdravotnú 
starostlivos  v nízko a stredne príjmových krajinách viedlo k 
celkovému zníženiu jej využitia a k zhoršeniu zdravotného stavu 
obyvate stva. Viac ako sto miliónov udí sa každý rok prepadne 
do chudoby práve kvôli katastrofálne vysokým nákladom svojich 
domácností na zdravotnú starostlivos . To je neprijate né.

Systémy zdravotnej starostlivosti dosahujú lepšie výsledky, ke
sú postavené na primárnej zdravotnej starostlivosti, to znamená 
na takom modeli, ktorý zdôraz uje miestne primerané konanie v 
celom rade sociálnych determinantov, kde je prevencia a podpora 
v rovnováhe s investíciami do lie ebných zásahov, a kde je dôraz 
na primárnu úrove  starostlivosti adekvátne obsiahnutý aj vo 
vyšších úrovniach starostlivosti.

Vo všetkých krajinách, avšak najnaliehavejšie v tých 
najchudobnejších a v tých, ktoré trpia únikom mozgov, je 
dostato ný po et kvalifikovaných pracovníkov v zdravotníctve 
na lokálnej úrovni absolútne dôležitý pre rozširovanie pokrytia 
a zlepšovanie kvality starostlivosti. Investície do vzdelávania 
a udržania pracovníkov v zdravotníctve sú životne dôležité 
pre dosiahnutie požadovaného rastu systémov zdravotnej 
starostlivosti. Sem patrí aj globálna pozornos  pohybu s presunom 
zdravotníckeho personálu, ako aj národná a lokálna pozornos
venovaná investíciám a rozvoju zru ností. Lekári a ostatní 
pracovníci v zdravotníctve – od úrovne SZO až po miestnu 
polikliniku – majú vplyvný hlas pri návrhoch a rozhodovaní v oblasti 
zdravotnej starostlivosti. Nesú v sebe svedectvo etického imperatívu 
práve tak ako aj efektívnu hodnotu súdržného konania v rámci 
systémov zdravotnej starostlivosti, úlohou ktorých je odha ova
sociálne prí iny zlého zdravotného stavu.

PREKLENUTIE ROZDIELOV V ZDRAVÍ ZA JEDNO GENERA NÉ OBDOBIE             ZHRNUTIE
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Využitie základných zdravotníckych služieb pre matky pod a najnižších 
a najvyšších ekonomických kvintilov, krajiny 50+.
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Prevzaté s povolením vydavate a, Gwatkin ,Wagstaff a Yazbeck (2005)

ZLEPŠI  ŽIVOTNÉ PODMIENKY
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Nespravodlivos  v podmienkach každodenného života sa vytvára cez hlbšie sociálne štruktúry a 
procesy. Nerovnos  je systematická, vyprodukovaná sociálnymi normami, politikami a postupmi, 
ktoré tolerujú alebo v podstate podporujú nespravodlivé rozdelenie a prístup k moci, bohatstvu a 
iným potrebným sociálnym zdrojom.
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o treba urobi

 Presunú  zodpovednos  za opatrenia v oblasti zdravia 
a rovnosti v zdraví na najvyššiu úrove  vlády a 
zabezpe i  jej koherentnú prítomnos  vo všetkých 
politikách.

• Zdravie a rovnos  v zdraví sa musia sta  jednou z 
hlavných oblastí pre celú vládu, podporované hlavou 
štátu a to tak, že rovnos  v zdraví sa stane jedným z 
hlavných ukazovate ov výkonnosti a výsledkov vlády.

• Vyhodnocova  dopad všetkých politík a programov 
na zdravie a rovnos  v zdraví, smerova  k dosiahnutiu 
súdržnosti vo všetkých aktivitách a rozhodnutiach 
vlády.

 Prija  rámec sociálnych determinantov v programoch 
a politikách ministerstva zdravotníctva a posilni

jeho vedúcu úlohu pri podpore prístupu v duchu 
sociálnych determinantov na úrovni celej vlády.

• Sektor zdravotníctva je sám osebe dobrým miestom, 
kde možno za a  s tvorbou štruktúr, ktoré podporia 
konanie v oblasti sociálnych determinantov zdravia a 
rovnosti v zdraví. To si vyžaduje silnú vedúcu úlohu 
ministerstva zdravotníctva, podporovaného SZO.

     Každý aspekt vlády a ekonomiky má potenciál 
ovplyvni  zdravie a rovnos  v zdraví – financie, 
školstvo, bývanie, zamestnávanie, doprava a zdravie 
– menujúc  iba šes  z nich. Pre zlepšovanie rovnosti 
v zdraví je podstatné súdržné konanie na všetkých 
úrovniach vlády.

Zdôvodnenie

Rôzne vládne politiky, v závislosti na ich povahe, dokážu bu
zlepšova  alebo zhoršova  zdravie a rovnos  v zdraví. Napríklad 
územné plánovanie miest, výsledkom ktorého sú mestské štvrte 
s nedostatkom bytov, chýbajúcim ob ianskym vybavením a 
nepravidelnou a nedostupnou dopravou môžu len ve mi málo 
podpori  dobré zdravie pre všetkých. Dobrá verejná politika môže 
prináša  úžitok v oblasti zdravia okamžite a aj v budúcnosti.

Súdržnos  politiky má k ú ový význam – o znamená, že rôzne 
vládne oddelenia a ich politiky by sa mali dop a  a neby  vo 
vzájomnom rozpore v otázkach zdravia a rovnosti v zdraví. 
Napríklad obchodná politika, ktorá aktívne podporuje výrobu, 
obchod a spotrebu potravín s vysokým obsahom tuku a cukru na 
úkor ovocia a zeleniny je v jasnom rozpore so zdravotnou politikou, 
ktorá odporú a zníženú spotrebu potravín s obsahom tuku a cukru 
a  zvýšenú spotrebu ovocia a zeleniny. K ú ovou stratégiou na 
dosiahnutie tohto stavu sa môže sta  intersektorálna politika zdravia 
– koordinovaná politika medzi sektorom zdravotníctva a ostatnými 
sektormi mimo zdravotníctva.

Schopnos  ís  za hranice vlády a zapoji  aj ob iansku spolo nos ,
dobrovo níkov a súkromný sektor, je životne dôležitým krokom na 
ceste k rovnosti zdravia. Narastajúce zapájanie na komunitárnej 
úrovni a sociálna ú as  na procesoch tvorby politík pomáhajú 
zaisti  spravodlivé rozhodovanie v oblasti problémov spojených 
s rovnos ou v zdraví. A zdravie je významné pre celý rad alších
sektorov a zainteresovaných strán – i už je to lokálna komunita, 
ktorá si pripravuje plán zdravia pre seba (Dar es Salaam, Program 
zdravých miest v Tanzánii) alebo je to celá komunita vrátane 
miestnej samosprávy, ktorá si pripravuje územné plánovanie tak, 
aby podporovalo pešiu chôdzu a jazdu na bicykli (Healthy by 
Design v Austrálii ).

Zdie anie zdravia a rovnosti v zdraví ako spolo nej hodnoty v rámci 
sektorov je politická stratégia, ktorá je potrebná na celom svete.

PREKLENUTIE ROZDIELOV V ZDRAVÍ ZA JEDNO GENERA NÉ OBDOBIE             ZHRNUTIE
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Legislatíva o povinnom používaní prilby bola v týchto provinciách zavedená rokoch 1995 a 1997.
Prevzaté s povolením vydavate a, Macpherson a kol. (2002).

Zmeny vo výskyte úrazov hlavy  súvisiacich s jazdou na bicykli a vo výskyte  iných úrazov v kanadských 
provinciách v závislosti od legislatívneho (ne)ošetrenia povinnosti nosi  prilbu.
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o treba urobi

 Posilni  verejné financie ur ené na ovplyv ovanie
sociálnych determinantov zdravia.

• Vybudova  národné kapacity progresívneho 
zda ovania a zhodnoti  potenciál pre nové národné 
a globálne verejné mechanizmy financovania.

 Zvýši  medzinárodné financovanie rovnosti v zdraví 
a koordinova  navýšené financie prostredníctvom 
ak ného rámca sociálnych determinantov zdravia.

• Vyjadri  uznanie sú asným záväzkom navýšením 
globálnej pomoci na 0,7 % HDP a rozšíri
multilaterálnu iniciatívu odpustenia dlhov, zintenzívni
konanie v oblasti rovnosti zdravia zameraním sa 
na vytvorenie vzájomne súvisiacich sociálnych 
determinantov zdravia v už existujúcich rámcoch ako 

je Stratégii znižovania chudoby dokument o Stratégii 
znižovania chudoby.

 Spravodlivým spôsobom pride ova  vládne zdroje pre 
konkrétne akcie zamerané na sociálne determinanty 
zdravia.

• Vytvori  mechanizmus financovania medzivládnych 
akcií zameraných na sociálne determinanty zdravia 
a spravodlivo rozde ova  financie medzi geografickými 
regiónmi a sociálnymi skupinami.

 Verejné financovanie na pokrytie inností spojených 
so sociálnymi determinantami zdravia je pre blaho 
a rovnos  v zdraví ve mi dôležité.

Zdôvodnenie

Pre krajiny na všetkých úrovniach hospodárskeho rozvoja je 
nárast verejného financovania na krytie sociálnych determinantov 
zdravia – a to od prvých rokov života a vzdelávania až po životné 
a pracovné podmienky, i zdravotnú starostlivos  – absolútne 
podstatný pre blaho a rozvoj zdravia. Zistenia nazna ujú, že 
sociálny a hospodársky rozvoj v bohatých krajinách bol významne 
podporovaný verejne financovanou infraštruktúrou a progresívnymi 
univerzálnymi verejnými službami. Dôraz na verejné financovanie 
v situácii, ke  trh nedokáže spravodlivo zásobova  životne 
dôležitými tovarmi a službami, predpokladá výrazné vodcovstvo 
verejného sektora a adekvátne verejné výdavky. Toto ale vyžaduje 
progresívne zda ovanie – zistenia sved ia o tom, že mierna úrove
prerozde ovania má výrazne vyšší dopad na znižovanie chudoby 
než samotný ekonomický rast. V prípade chudobnejších krajín to 
znamená aj omnoho vä šiu medzinárodnú finan nú pomoc.

Krajiny s nízkym príjmom majú asto relatívne slabé inštitúcie 
a mechanizmy pre priame dane a vä šina udí je zamestnaná 
nelegálne. V mnohých prípadoch sa spoliehajú na nepriame dane, 
ako sú obchodné tarify pre príjem vlády. Hospodárske dohody 
medzi bohatými a chudobnými krajinami, ktoré žiadajú zníženie 
sadzieb, môžu znižova  domáce výnosy v nízkopríjmových krajinách 
ešte skôr, ako vzniknú alternatívne zdroje financovania. Posilnená 
kapacita progresívnej dane je dôležitým zdrojom verejných 
financií a nevyhnutným predpokladom akýchko vek alších dohôd 
o znižovaní sadzieb. Zárove  opatrenia na boj proti používaniu 
finan ných centier v da ových rajoch, za ú elom znižovania 
neetického vyhýbania sa domácim da ovým režimom, by mohli 
poskytnú  zdroje na rozvoj opatrení porovnate ných s tými, ktoré 
by boli k dispozícii z nového da ového systému. Narastajúca 
globalizácia zvyšuje vzájomnú závislos  medzi krajinami a argument 
vyzývajúci ku globálnemu prístupu k zda ovaniu sa stáva 
naliehavejším.

Pomoc je dôležitá. Zatia o konkrétne dôkazy poukázajú na to, 
že výpomoc môže a v skuto nosti aj podporuje ekonomický rast 
a priamo iarejšie prispieva k lepšiemu zdraviu, Komisia zastáva 
názor, že primárny význam pomoci spo íva v tom, že sa stáva 
mechanizmom pre prerozde ovanie zdrojov v spolo nej snahe 
o sociálny rozvoj. Objem (rozsah) pomoci je však minimálny. 
Je nízky v absolútnych hodnotách (všeobecne i so zameraním na 
zdravie), je nedostato ný vo vz ahu k bohatstvu krajín, ktoré pomoc 
poskytujú, vo i záväzku poskytova  pomoc vo výške blížiacej sa 0.7 
% ich hrubého domáceho produktu vytvoreného darcami v roku 
1969 a vo i množstvu, ktoré je potrebné pre udržate ný vplyv na 
rozvojové ciele milénia. Tu treba urobi  krok vpred, pomoc je 
potrebné zintenzívni . Nezávisle od navýšenia pomoci Komisia 
naliehavo volá po širšom a vä šom odpúš aní dlhov.

Musí sa zlepši  aj kvalita poskytovanej pomoci – v nadväznosti na 
Parížsku dohodu – táto sa musí sústredi  na zlepšenie koordinácie 
medzi darcami a vä ší súlad s rozvojovými plánmi príjemcov. 
Darcovia by mali uvažova  o smerovaní vä šej asti svojej 
pomoci cez jediný multilaterálny mechanizmus, kým národné 
plánovanie znižovania chudoby (v pomoc prijímajúcich krajinách) 
by profitovalo z prijatia rámca sociálnych determinantov zdravia, 
ktorým by sa vytvorilo koherentné medzisektorové financovanie. 
Takýto rámec by mohol pomôc  zlepši  zodpovednos  pomoc 
prijímajúcich krajín tým, že by ukázali, ako bola pomoc 
prerozdelená a aký mala konkrétny dopad. Obzvláš  vlády krajín 
prijímajúcich pomoc by mali posilni  svoje kapacity a zodpovednos
za pride ovanie verejných financií spravodlivým spôsobom na 
úrovni regiónov a medzi rôznymi skupinami populácie.

PREKLENUTIE ROZDIELOV V ZDRAVÍ ZA JEDNO GENERA NÉ OBDOBIE             ZHRNUTIE
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Prevzaté s povolením vydavate a, Randel, German & Ewing (2004).

Narastajúce rozdiely: pomoc na obyvate a od darcov vo vz ahu k bohatstvu na obyvate a, 1960 – 2000.

GNP per cap - hrubý národný produkt na obyvate a, ODA per CAP - oficiálna rozvojová pomoc na obyvate a
GNI per CAP - hrubý národný príjem na obyvate a, Aid per capita - pomoc na obyvate a

GNP per CAP

ODA per CAP
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o treba urobi

 Inštitucionalizova  problematiku zdravia a rovnosti 
v zdraví a jej dopadu na úrovni národných 
a medzinárodných hospodárskych dohôd a pri tvorbe 
politík.

• Inštitucionalizova  a posilni  technické kapacity pri 
vyhodnocovaní dopadu rovnosti zdravia vo všetkých 
medzinárodných a národných hospodárskych 
dohodách.

• Posilni  zastúpenie aktérov v zdravotníctve pri 
domácich a medzinárodných vyjednávaniach 
o hospodárskej politike.

 Posilni  primárnu úlohu štátu pri poskytovaní 
základných služieb podstatných pre zdravie (ako je 

voda/ hygienické zariadenia) a regulácii tovarov 
a služieb s významným dopadom na zdravie (ako je 
tabak, alkohol a potraviny).

 Trhy prinášajú úžitok v podobe nových technológií, 
tovarov a služieb, ako aj vyššej životnej úrovne. 
Trhové prostredie však dokáže vytvára  aj negatívne 
podmienky pre zdravie vo forme ekonomických 
nerovností a rozdielov, vy erpávania zdrojov, 
zne is ovania životného prostredia, nezdravých 
pracovných podmienok a obehu nebezpe ných
a zdraviu škodlivých tovarov.

Zdôvodnenie

Zdravie nie je obchodovate ná komodita. Je to záležitos  práv 
a povinností verejného sektora. Zdroje pre zdravie musia by
spravodlivé a univerzálne. Existujú tu tri vzájomne prepojené 
problémy. Po prvé, skúsenosti ukazujú, že komercializácia životne 
dôležitých sociálnych tovarov ako sú vzdelávanie a zdravotná 
starostlivos , produkuje nerovnosti v zdraví. Poskytovanie takýchto 
životne dôležitých sociálnych tovarov musí by  spravované verejným 
sektorom, nie ponechané na trh. Po druhé, musí tu existova
vodcovstvo verejného sektora zabezpe ujúce efektívnu národnú 
a medzinárodnú reguláciu produktov, inností a podmienok, ktoré 
poškodzujú zdravie alebo vedú k nerovnostiam v zdraví. Spolo ne
to znamená, že po tretie, na národnej a medzinárodnej úrovni by 
mal by  vytvorený systém na  kompetentné a pravidelné hodnotenie 
dopadov na rovnos  v zdraví, a to pri tvorbe politík a regulácii trhu.

Komisia na ur ité tovary a služby nazerá ako na základnú udskú
a spolo enskú potrebu – napríklad prístup k istej vode alebo 
k zdravotnej starostlivosti. Takéto tovary a služby musia by
prístupné univerzálne na celom svete, bez oh adu na schopnos
uhrádza  poplatky. V takýchto prípadoch je skôr verejný sektor ako 
trh tým, kto dokáže zabezpe i  adekvátne zásoby a prístup k nim.

S oh adom na zabezpe enie a poskytovanie tovarov a služieb, 
ktoré sú pre zdravie a blaho životne dôležité (napríklad voda, 
zdravotná starostlivos  a primerané pracovné podmienky) 

a kontrolovanie obehu zdravie poškodzujúcich komodít (napr. 
tabaku a alkoholu ) vodcovstvo v oblasti verejného sektora musí by
naozaj silné. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sú 
v mnohých krajinách, i už bohatých alebo chudobných astokrát
nespravodlivé, vykoris ujúce, nezdravé a nebezpe né. Životne 
dôležitý význam dobrej práce a práce pre zdravú populáciu 
a zdravú ekonomiku si vyžaduje vodcovstvo verejného sektora pri 
zabezpe ovaní progresívneho naplnenia globálnych pracovných 
štandardov, ako aj  rastu mikropodnikov. Mechanizmy globálnej 
správy vecí verejných – ako je napríklad Rámcová dohoda 
o kontrole tabakových výrobkov – sú stále viac potrebné vzh adom
na to, že integrácia trhu rozširuje a urých uje obeh a prístup 
k zdraviu škodlivým komoditám. Spracované a upravované 
potraviny a alkohol sú poprednými kandidátmi na silnejšiu 
globálnu, regionálnu a národnú reguláciu a kontrolu.

V uplynulých desa ro iach po as prebiehajúcej globalizácie 
došlo k nárastu trhovej integrácie. To sa prejavuje v novom 
usporiadaní výroby, ako aj vo významných zmenách v oblasti 
práce, zamestnávania a pracovných podmienok, v narastajúcom 
po te medzinárodných a globálnych ekonomických dohôd 
a zrých ujúcej sa komercializácii tovarov a služieb – niektoré 
z nich sú nepochybne osožné pre zdravie, niektoré z nich majú 
naopak škodlivé ú inky. Komisia naliehavo vyzýva k opatrnosti 
zú astnených krajín pri zvažovaní nových globálnych, regionálnych 
a bilaterálnych ekonomických – obchodných a investi ných
– politických záväzkov.
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Ceny vody v Johannesburgu. Existujúca štruktúra dotácií (tenká iara grafu) funguje v prospech bohatších spotrebi-
te ov (a umož uje užívanie nadmerného množstva vody), kým ideálna štruktúra sadzieb (hrubá iara) funguje v pros-
pech adekvátne dotovaného zásobovania pre chudobnejších spotrebite ov, pri om nevedie k nadmernej spotrebe.
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Prevzaté s povolením autora, od GKN (2007).

Skôr, ako k takýmto záväzkom dôjde, je životne dôležité 
porozumie  dopadom existujúceho rámca dohôd na zdravie, 
sociálne determinanty zdravia a rovnos  v zdraví. Dlhodobé 
hodnotenie dopadov na zdravie jasne poukazuje na 
skuto nos , že flexibilita umož ujúca signatárskym krajinám 
modifikova  záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd, 
by sa mala zadefinova  hne  od za iatku, s transparentnými 
kritériami pre ich uplat ovanie, a to pre prípad, že dôjde k 
negatívnym dopadom na zdravie alebo rovnos  v zdraví.

Vodcovstvo verejného sektora nepresúva zodpovednosti 
a právomoci iných zainteresovaných strán, ob ianskej

spolo nosti a súkromného sektora. Aktéri súkromného 
sektora sú vplyvní a majú moc na to, aby urobili ve a v 
oblasti globálnej rovnosti zdravia. Do dnešného d a však 
aktivity vykonané v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov 
priniesli len obmedzené dôkazy o ich skuto nom prínose. 
Sociálna zodpovednos  súkromného sektora môže by
vhodnou cestou vpred, treba však získa  dôkazy, ktoré 
ju zvidite nia. Zodpovednos  podnikov sa taktiež môže 
sta  silnejšou základ ou, na ktorej by sa dal vybudova
zodpovedný a sú inný vz ah medzi súkromným sektorom a 
verejnými záujmami.
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o treba urobi

 Rodová nerovnos  je nespravodlivá a zárove  vedie 
k nižšej efektivite a ú innosti. Podporou rodovej 
rovnosti môžu vlády, darcovia , medzinárodné 
organizácie a ob ianska spolo nos  zlepši  život 
miliónov diev at a žien a ich rodín.

 Je potrebné zaobera  sa rodovou nerovnos ou
v rámci spolo enských štruktúr – v zákonoch a ich 
uplat ovaní, v spôsobe fungovania organizácií, 
plánovaní intervencií a v spôsobe, akým sa hodnotí 
ekonomická výkonnos  krajiny.

• Vytvára  a posil ova  takú legislatívu, ktorá podporuje 
rodovú rovnos  a zakazuje rodovú diskrimináciu.

• Posilni  rodové záležitosti vytvorením a financovaním 
oddelenia pre rodovú rovnos , ktoré by fungovalo 
v rámci centrálnej štátnej správy a v medzinárodných 
inštitúciách.

• Zapo íta  ekonomický prínos práce v domácnosti, 
opatrovate skej práce a dobrovo níckej práce.

 Rozvíja  a financova  politiky a programy, ktoré by 
odstránili rozdiely vo vzdelaní, kvalifikácii, a tak 
podporili zapojenie sa žien do ekonomického 
procesu.

• Investova  do formálneho a odborného vzdelávania, 
zo zákona garantova  rovnakú odmenu za 
rovnakú prácu, zabezpe i  rovnos  príležitostí pre 
zamestnávanie na všetkých úrovniach a vytvori
politiky, ktoré zoh ad ujú potreby rodín.

 Zvýši  investície do služieb a programov v oblasti 
sexuálneho a reproduk ného zdravia a ich za lenenia
do systému univerzálneho pokrytia a práv.

 Zmenši  rozdiely v zdraví v priebehu jednej generácie 
je možné len vtedy, ak sa zlepší život diev at a žien, 
ktoré predstavujú polovicu udstva, a ak sa bude 
klás  dôraz na riešenie nerovnosti medzi pohlaviami. 
Posilnenie postavenia žien je k ú ovou záležitos ou,
ak chceme dosiahnu  spravodlivé rozdelenie zdravia.

Zdôvodnenie

Rodové nerovnosti sú rozšírené vo všetkých spolo nostiach. Rodové 
rozdiely v oblasti moci, zdrojov, nárokov, noriem a hodnôt a 
spôsob, akým je utvorená štruktúra a programy inštitúcií, škodia 
zdraviu miliónov diev at a žien. Postavenie žien v spolo nosti
sa taktiež spája so zdravím a prežitím detí – chlapcov i diev at.
Rodové nerovnosti ovplyv ujú zdravie aj prostredníctvom 
diskrimina ných postupov pri výžive, násilí páchanom na ženách, 
nedostatku rozhodovacej moci a práv a nepomeru medzi prácou, 
vo ným asom a možnos ami zlepšova  svoj život.

Rodové nerovnosti sú vytvárané spolo nos ou a možno ich teda 
zmeni . Kým na jednej strane sa postavenie žien v niektorých 

krajinách po as uplynulého storo ia výrazne zlepšilo, takýto pokrok 
nenastal všade a na alej existuje mnoho výziev na zlepšenie 
života a postavenia žien. Ženy zarábajú menej ako muži, a to 
aj za rovnakú prácu, diev atá a ženy zaostávajú v možnostiach 
vzdelávania a získania zamestnania. Vysoká úmrtnos  matiek 
a doj iat pretrváva v mnohých krajinách a služby v oblasti 
reproduk ného zdravia sú nerovnomerne dostupné v rámci 
krajín a medzi krajinami. Intergenera ný efekt nerovnosti pohlaví 
predstavuje ešte naliehavejšiu potrebu okamžitého konania. 
Dôležité je urobi  nie o pre zlepšenie rovnosti pohlaví a posilnenie 
postavenia žien ihne , len tak možno za a  zmier ova  zdravotné 
rozdiely v generácii.
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Prevzaté s povolením autora, od UNICEFu (2006).

Nominálne mzdy žien sú výrazne nižšie v porovnaní s mužmi

4 krajiny Blízkeho Východu 
a Severnej Afriky 

6 krajín Východnej Ázie 
a Pacifiku 

22 priemyselných krajín

10 krajín v období prechodu

8 krajín Južnej Ameriky 
a Karibiku

4 krajiny Subsaharskej Afriky

Pomer miezd mužov a žien v sektoroch mimo po nohospodárstva
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o treba urobi

 Posilni  práva a moc všetkých sociálnych skupín 
prostredníctvom spravodlivého zastúpenia pri 
rozhodovaní o tom, ako má spolo nos  kona , najmä 
vo vz ahu k dopadom tohto konania na zdravie a 
rovnos  v zdraví, zárove  vytvori  a udržiava  sociálne 
inkluzívny rámec pre tvorbu politík.

• Posilni  politické a legislatívne systémy tak, aby 
ochra ovali udské práva, zabezpe i  právnu identitu 
a podporova  potreby a nároky marginalizovaných 
skupín, najmä udí v núdzi.

• Zabezpe i  primerané zastúpenie a ú as  jednotlivcov 

a komunít v procese rozhodovania ako integrálnej 
sú asti práva na zdravie.

 Umožni  ob ianskej spolo nosti organizova  sa a 
kona  tak aby podporovala a nap ala politické a 
sociálne práva, ktoré majú vplyv na rovnos  v zdraví.

 Za lenenie sa do spolo nosti, v ktorej jednotlivec žije, 
je životne dôležité pre materiálne, psychosociálne a 
politické posil ovanie umoc ujúce sociálne blaho a 
spravodlivos  v zdraví.

Zdôvodnenie

Právo na podmienky potrebné k dosiahnutiu najvyššej možnej miery 
zdravia je univerzálne. V dôsledku zakorenených štrukturálnych 
nerovností je dodržiavanie týchto práv ohrozené.

Sociálna nerovnos  sa prejavuje v rôznych vzájomne sa 
prelínajúcich sociálnych kategóriach akými sú sociálna trieda, 
vzdelanie, pohlavie, vek, etnická príslušnos , zdravotné postihnutie 
a geografická príslušnos . Signalizuje nielen rozdiely, ale aj 
hierarchiu a odráža hlboké nerovnosti v bohatstve, moci a prestíži 
rôznych udí a komunít. udia, ktorí sú už znevýhodnení, sú ešte 
alej znevýhod ovaní s oh adom na ich zdravie – ma  slobodu sta

sa sú as ou ekonomických, spolo enských, politických a kultúrnych 
vz ahov je skuto nou hodnotou. Inklúzia, vplyv a kontrola sú 
dôležité pre sociálny rozvoj a zdravie. A obmedzená ú as  prináša 
potlá anie udských schopností, vytvára kontext pre nerovnosti, 
napríklad vo vzdelaní, zamestnaní a prístupe k biomedickým 
a technickým vymoženostiam.

Akéko vek seriózne úsilie o znižovanie nerovností v zdraví bude 
obsahova  zmenu rozdelenia moci v rámci spolo nosti a svetových 
regiónov, posilnenie práv a moci jednotlivcov a skupín, aby 
mohli ú inne reprezentova  svoje potreby a záujmy a ovplyv ova

nespravodlivé a nerovnomerné rozdelenie sociálnych zdrojov 
(podmienok pre zdravie), na ktoré majú všetci ob ania nárok 
a právo.

Zmeny v mocenských vz ahoch sa môžu uskuto ova  na rôznych 
úrovniach, od mikroúrovne jednotlivca, domácností alebo komunít, 
až po makro sféru štrukturálnych vz ahov medzi ekonomikami, 
sociálnymi a politickými hrá mi a inštitúciami. Kým posilnenie 
práv a moci sociálnych skupín prostredníctvom ich zastúpenia pri 
rozhodovaní je kritické z poh adu realizácie práv a zabezpe uje
spravodlivé rozdelenie základných materiálnych a sociálnych 
komodít medzi popula nými skupinami, je takáto moc zárove
aj splnomocnením pre konkrétne konanie zdola nahor. Boj proti 
nespravodlivosti, ktorý vedie vä šina znevýhodnených v spolo nosti
a proces organizovania týchto udí, buduje vodcovstvo na lokálnej 
úrovni. u om dáva vä ší pocit kontroly nad vlastným životom 
a budúcnos ou.

Konanie komunity alebo ob ianskej spolo nosti v oblasti nerovnosti 
v zdraví nemožno oddeli  od zodpovednosti štátu za garantovanie 
práv a spravodlivé rozdelenie základných materiálnych a sociálnych 
tovarov medzi popula nými skupinami. Prístup zhora nadol a zdola 
nahor je rovnako životne dôležitý.
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Zdroj : Son a kol., (2002)

Štandardizovaná miera úmrtnosti u mužov a žien v Kórejskej republike 
pod a dosiahnutého vzdelania, 1993 – 1997
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o treba urobi

 Rovnos  v zdraví sa musí sta  globálnym rozvojovým 
cie om. Treba prija  rámec sociálnych determinantov 
zdravia na posilnenie multilaterálnych rozvojových 
inností.

• Organizácia spojených národov prostredníctvom SZO 
a Hospodárskeho a sociálneho výboru by mala prija
rovnos  v zdraví ako k ú ový globálny rozvojový cie
a na monitorovanie jeho progresu by mala využíva
rámec sociálnych determinantov zdravia.

• Organizácia spojených národov by mala založi
multilaterálne pracovné skupiny ku konkrétnym 
sociálnym determinantom zdravia – v prvom rade 
skupinu pre podporu raného vývinu die a a, rodovú 

rovnos , zamestnávanie a pracovné podmienky, 
systémy zdravotnej starostlivosti a participatitívnu 
správu vecí verejných.

 Posilni  vodcovskú úlohu SZO v globálnych aktivitách 
zameraných na sociálne determinanty zdravia, 
inštitucionalizova  sociálne determinanty zdravia 
ako vedúci princíp na úrovni všetkých oddelení SZO 
a v rámci národných programov.

 Dramatické zmeny v zdraví a životných šanciach udí
odrážajú nerovnováhu moci a prosperity národov. 
Nespochybnite ný prínos globalizácie tak ostáva 
nerovnomerne rozdelený.

Zdôvodnenie

Povojnové obdobie so sebou prinieslo obrovský rast. Avšak nárast 
svetového bohatstva a poznania sa nepreniesol do rovnosti 
v zdraví na svete. Viac než približovanie sa chudobnejších krajín 
krajinám OECD, neskoršie obdobie globalizácie (po roku 1980) 
odhalilo ví azné a porazené krajiny, pri om došlo k alarmujúcej 
stagnácii a poklesu strednej d žky života pri narodení v krajinách 
subsaharskej Afriky a v niektorých krajinách bývalého Sovietskeho 
zväzu. Pokrok v globálnom ekonomickom raste a rovnosti v zdraví 
dosiahnutý v období medzi rokmi 1960 a 1980 sa v nasledujúcom 
období (1980 – 2005) výrazne spomalil, ke že vplyv globálnej 
hospodárskej politiky nepriaznivo zasiahol výdavky na sociálny 
sektor a sociálny rozvoj. Rovnako po as druhej fázy globalizácie 

(po roku 1980) svet zaznamenal výrazný nárast a opakujúci 
sa výskyt finan ných kríz, množiacich sa konfliktov a nútenej 
i dobrovo nej migrácie.

Uznaním spolo ných cie ov v globálnej ére a uznaním vzájomnej 
závislosti v budúcnosti, naliehavo vyzývame, aby sa medzinárodné 
spolo enstvo znovu zaviazalo k vytvoreniu multilaterálnych 
systémov, v ktorých všetky krajiny, chudobné i bohaté, budú 
ma  rovnaké zastúpenie. Len skrze takýto systém globálneho 
spravovania vecí, ktorý dáva spravodlivosti v zdraví centrálne 
miesto v rozvojovej agende a prirodzenej rovnosti vplyvov ústrednú 
pozíciu v rozhodovaní, je možné zabezpe i , aby sa problematike 
globálnej rovnosti v zdraví venovala súdržná pozornos .
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Prevzaté s povolením vydavate a, od Moser, Skolnikov a Leon (2005)

Trend v disperznej miere mortality pre strednú d žku života pri narodení, 1950 – 2000.
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Svet sa mení ve mi rýchlo a mnohokrát nie je jasné, aký dopad budú ma  sociálne, ekonomické 
a politické zmeny na zdravie vo všeobecnosti a na rozdiely v zdraví v rámci krajín a medzi krajina-
mi na svete. Aktivity v oblasti sociálnych determinantov zdravia budú ú innejšie, ak budú existova
základné systémy údajov, vrátane registrácie a monitorovania nerovnosti v zdraví a sociálnych 
determinantov zdravia, a ak sa budú uplat ova  mechanizmy, ktoré zabezpe ia zrozumite nos
a aplikovanie údajov tak, aby sa na ich základe tvorili efektívnejšie politiky, systémy a programy. 
Vzdelávanie v oblasti sociálnych determinantov zdravia je ve mi dôležité.
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o treba urobi

 V sú asnosti existuje dostatok dôkazov na to, že 
v oblasti sociálnych determinantov treba kona  ihne .
Vlády podporované medzinárodnými organizáciami 
môžu v oblasti sociálnych determinantov kona
omnoho efektívnejšie tým, že zlepšia lokálny, národný 
a medzinárodný monitoring, výskum a vzdelávacie 
infraštruktúry.

 Zabezpe i  zavedenie rutinných monitorovacích 
systémov rovnosti v zdraví a sociálnych determinantov 
zdravia, a to na miestnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni.

• Zabezpe i , aby všetky deti boli pri narodení zapísané 
do matriky, a to bez finan ných nákladov pre 
domácnos .

• Vytvori  národný a globálny systém doh adu
nad rovnos ou v zdraví, v rámci ktorého by sa 
zhromaž ovali údaje o sociálnych determinantoch 
a nerovnosti v zdraví.

 Investova  do vytvárania a zdie ania nových poznatkov 
o spôsoboch, ktorými sociálne determinanty 
ovplyv ujú zdravie populácie a rovnos  v zdraví. 
Vytvára  ú inné opatrenia na znižovanie nerovností 
v zdraví prostredníctvom aktivít zameraných na 

sociálne determinanty zdravia.
• Vytvori  ú elový rozpo et pre vytváranie a zdie anie

poznatkov o sociálnych determinantoch zdravia 
a rovnosti v zdraví.

 Poskytova  vzdelávanie v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia tvorcom politík, 
zainteresovaným stranám, pracovníkom 
v zdravotníctve a investova  do zvyšovania verejného 
povedomia.

• Zahrnú  sociálne determinanty zdravia do vzdelávania 
lekárov a zdravotníckych pracovníkov, v širšej miere 
zlepši  povedomie o sociálnych determinantoch 
zdravia. Vzdeláva  tvorcov politík a plánova ov
v schopnosti vyhodnocova  dopady na rovnos
v zdraví.

• Posilni  kapacity v rámci SZO na podporu aktivít 
zameranýchh na sociálne determinanty zdravia.

 Absencia údajov asto vedie k tomu, že problém 
nie je rozpoznaný. Kvalitné údaje o úrovni zdravia 
a jeho distribúcie na úrovni sociálnych determinantov 
zdravia majú ve ký význam pre pochopenie rozsahu 
problému, pre vyhodnocovanie dopadov opatrení 
a monitorovanie pokroku.

Zdôvodnenie

Skúsenosti ukazujú, že krajiny, ktoré nemajú k dispozícii základné 
údaje o úmrtnosti a chorobnosti stratifikované pod a sociálno 
ekonomických ukazovate ov, majú ažkosti s plnením úloh v oblasti 
rovnosti v zdraví. Krajiny s najvážnejšími zdravotnými problémami, 
vrátane krajín vo vojnových konfliktoch, majú nedostatok kvalitných 
údajov. Mnohé krajiny nemajú dokonca ani základný systém 
evidencie narodených a zomrelých. Nefungujúce systémy evidencie 
narodených detí majú významný dopad na zdravie a vývin detí.

Je potrebné ešte viac posil ova  a upev ova  základ u poznatkov 
o nerovnostiach v zdraví, sociálnych determinantoch zdravia 
a úspešných stratégiách ich redukcie. Naneš astie, vä šina
fondov na financovanie výskumu v oblasti zdravia je zameraná 
na biomedicínsky výskum. Ve ká as  výskumu nedostato ne
zoh ad uje, o vedie k tomu, že zistenia výskumu sú skreslené. 

Tradi né posudzovanie dôležitosti zistení (v ktorom sa do popredia 
dávajú randomizované kontrolované pokusy a laboratórne 
experimenty) vo všeobecnosti nie je možné uplatni  vo výskume 
sociálnych determinantov zdravia. Zistenia je potrebné posudzova
z h adiska ich vhodnosti pre daný ú el, inými slovami na základe 
toho, i dokážu presved ivo zodpoveda  na položené výskumné 
otázky .

Zistenia sú len jednou as ou toho, o vplýva na rozhodnutia 
– dôležitá je aj politická vô a a kapacita inštitúcií. Autori i realizátori 
politiky musia rozumie  tomu, o ovplyv uje zdravie populácie 
a ako sa uplat uje sociálny gradient. Aktivity v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia si vyžadujú aj budovanie kapacít medzi 
pracovníkmi v zdravotníctve, vrátane zahrnutia výu by o sociálnych 
determinantoch zdravia do študijných programov lekárov 
a zdravotníckych pracovníkov.
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CEE = krajiny Strednej a Východnej Európy
CIS = Spolo enstvo nezávislých štátov 
Zdroj : UNICEF, 2005

Neregistrovaní narodení (v tisícoch) v roku 2003 pod a regiónov a úrovne rozvoja 

Región Po et narodených Deti nezapísané do matriky, n (%)

Svet 133 028 48 276 (36%)

Subsaharská Afrika 26 879 14 571 ( 55%)

Blízky Východ a Sev.Afrika 9 790 1 543 (16%)

Južná Ázia 37 099 23 395 (63%)

Východná Ázia a Pacifik 31 616 5 901 ( 19%)

Južná Amerika a Karibik 11 567 1 787 (15%)

CEE/CIS krajiny a pobaltské republiky 5 250 1 218 (23%)

Priemyselné krajiny 10 827 218 ( 2 %)

Rozvojové krajiny 119 973 48 147 ( 40%)

Najmenej rozvinuté krajiny 27 819 19 628 ( 71%)

MERA  A ROZUMIE  PROBLÉMU A VYHODNOCOVA  DOPAD KONANIA
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V predošlých astiach sme uviedli k ú ové
aktivity, ku ktorým vyzývajú odporú ania.
Teraz sa budeme venova  tým, od ktorých sú 
tieto aktivity závislé. Úloha vlád realizovaná 
protredníctvom aktivít verejného sektora je pre 
dosahovanie rovnosti v zdraví k ú ová. Nie je to 
ale výlu ná záležitos  vlád. Skuto né aktivity na 
dosahovanie rovnosti v zdraví sú možné najmä 
prostredníctvom ú asti ob ianskej spolo nosti
v rámci demokratických procesov, tvorby 
verejných politík podporovaných na regionálnej 
i globálnej úrovni, zastrešených výskumom 
v oblasti efektívnych stratégií dosahovania 
rovnosti v zdraví a prostredníctvom spolupráce 
so súkromným sektorom.

Multilaterálne agentúry
Preklenovacie odporú anie Komisie hovorí o potrebe 
medzisektorovej súdržnosti pri tvorbe politík a konaní, o
by malo umožni  efektívne konanie v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia a dosahovania rovnosti v zdraví. 
Multilaterálni špecialisti a financujúce agentúry môžu urobi
ve a pre to, aby posilnili svoj kolektívny vplyv na sociálne 
determinanty zdravia a rovnos  v zdraví vrátane:

• Súdržnosti pri globálnom monitorovaní a konaní: Prija
rovnos  v zdraví ako základný spolo ný cie  a využíva
globálny rámec ukazovate ov na monitorovanie pokroku. 
V multiagentúrnych tematicky zameraných pracovných 
skupinách spolupracova  na súdržnom konaní v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia.

• Súdržného a zodpovedného financovania: Zabezpe i ,
aby navyšovanie pomoci a odpúš anie dlhov podporovalo 
prijímajúce vlády pri tvorbe súdržných zdravotných politík 
a konaní zacielenomh na sociálne determinanty zdravia, 
pri om rovnos  v zdraví a sociálne determinanty by sa 
používali ako indikátory výkonu v oblasti zdravia, teda 
k ú ovej podmienky vyjadrujúcej spo ahlivos  príjemcu 
pomoci.

• Zlepšenia ú asti lenských štátov OSN na globálnej správe 
vecí: Podporova  spravodlivú ú as lenských štátov a iných 
zainteresovaných strán vo fórach, na ktorých sa tvoria 
globálne politiky.

Svetová zdravotnícka organizácia
SZO je líder s mandátom v oblasti globálneho zdravia. Nastal 

as posilni  vodcovskú úlohu SZO prostredníctvom aktivít 
zameraných na sociálne determinanty zdravia a globálnu 
rovnos  v zdraví. Tu patrí celý rad aktivít, vrátane:

• Súdržnosti politík na globálnej i národnej úrovni: Prija
vedúcu úlohu pri podpore budovania kapacít v oblasti 

sociálnych determinantov zdravia, zabezpe i  súdržnos
politík partnerských agentúr v rámci multilaterálnych 
systémov; posilni  technickú kapacitu na globálnej úrovni 
a medzi lenskými štátmi s cie om reprezentova  verejné 
zdravie na všetkých významných multilaterálnych fórach 
a podporova lenské štáty pri rozvíjaní mechanizmov 
súdržnej politiky a intersektorálneho konania v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia.

• Merania a hodnotenia: Podporova  vyty ovanie cie ov pri 
dosahovaní rovnosti v zdraví a monitorova  napredovanie 
v tomto snažení medzi krajinami a v rámci krajín ako 
k ú ový rozvojový cie . Podporova  vytvorenie národných 
systémov doh adu nad rovnos ou v zdraví v lenských
štátoch a budova  potrebné technické kapacity v krajinách. 
Podporova lenské štáty pri vytváraní a využívaní nástrojov 
hodnotenia dopadov na rovnos  v zdraví a alších nástrojov 
hodnotenia rovnosti v zdraví, ako je napr. miera národnej 
rovnosti. Usporadúva  pravidelné celosvetové stretnutia ako 
sú as  pravidelného preh adu o globálnej situácii.

• Zlepšovania kapacity WHO: Budova  kapacity v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia v rámci WHO, od ústredia 
až po regionálne kancelárie a národné programy.

Národné vlády a miestne samosprávy
Splnomocneným pre podchytenie innosti v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia a rovnosti v zdraví by sa mal sta
verejný sektor založený na princípoch spravodlivosti, ú asti
a intersektorálnej spolupráce. Toto si bude vyžadova  posilnenie 
k ú ových funkcií vlády a verejných inštitúcií na národnej 
i regionálnej úrovni, obzvláš  vo vz ahu k súdržnosti politiky, 
participa nej správe vecí verejných, plánovaniu, usmer ovaniu
rozvoja a splnomoc ovania vo vz ahu k stanovovaniu 
štandardov. Závisí taktiež na silnom vodcovstve a správe zo 
strany ministerstva zdravotníctva za ú asti podpory zo strany 
SZO. Aktivity a konanie vlády zah ajú:

• Súdržnos  politiky na úrovni vlády: Zodpovednos  za aktivity 
v oblasti zdravia a rovnosti zdravia je potrebné delegova
na najvyššiu úrove  vlády, zárove  je potrebné zabezpe i
súdržnos  pri tvorbe politík na všetkých ministerstvách 
a odboroch. Ministri zdravotníctva môžu by  nápomocní 
pri globálnej zmene – budú k ú ovými hrá mi pri získavani 
podpory hlavy štátu a ostatných ministerstiev.

• Posilnenie aktivít na dosiahnutie rovnosti: Odhodla
sa k progresívnemu budovaniu univerzálnych služieb 
zdravotnej starostlivosti, vytvori  centrálne oddelenie pre 
podporu rodovej rovnosti pri tvorbe vládnych politík; zlepši
životné podmienky na vidieku, investície do infraštruktúry 
a služby; zvyšova  úrove  života v chudobných mestských 
štvrtiach a posil ova  také územné plánovanie miest, ktoré 
zoh ad uje zdravie; investova  do plnej zamestnanosti 
a dôstojných programov a politík zamestnávania a práce; 
investova  do podpory raného vývinu die a a; smerova
k univerzálnemu zabezpe eniu služieb a programov v oblasti 
dôležitých sociálnych determinantov zdravia, a to bez 
oh adu na spôsobilos  uhrádza  poplatky, podporenému 
univerzálnym systémom sociálnej ochrany; vytvori  národný 
rámec pre usmernenie kontroly zdravie poškodzujúcich 
komodít.

PREKLENUTIE ROZDIELOV V ZDRAVÍ ZA JEDNO GENERA NÉ OBDOBIE             ZHRNUTIE
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• Finan né prostriedky: cielene pride ova  prichádzajúce 
medzinárodné finan né prostriedky (pomoc, oslobodenie od 
dlhov) cez ak ný rámec sociálnych determinantov zdravia 
a s transparentne ur enou zodpovednos ou; posilni  príjmy 
prostredníctvom zlepšeného progresívneho domáceho 
zda ovania a spolupracova  s ostatnými lenskými štátmi 
pri príprave regionálnych a/alebo globálnych návrhov 
na vytváranie nových zdrojov medzinárodných verejných 
financií.

• Meranie, hodnotenie a vzdelávanie: Smerova  k celosvetovej 
registrácii narodených; na úrovni vlády stanovi  ukazovatele 
rovnosti v zdraví, a to vytvorením národného systému 
doh adu nad rovnos ou v zdraví; budova  kapacity pre 
využívanie hodnotenia dopadov na rovnos  v zdraví 
ako štandardného protokolu pri tvorbe hlavných politík; 
zabezpe i  vzdelávanie odborníkov a tvorcov politík v oblasti 
sociálnych determinantov zdravia; a zvyšova  povedomie 
verejnosti o sociálnych determinantoch zdravia.

Ob ianska spolo nos
By  integrovaný v spolo nosti, v ktorej žijeme, je životne dôležité 
pre materiálne, psychosociálne a politické aspekty posilnenia, 
ktoré podporujú sociálne blaho a zdravie. lenovia komunity, 
ob ianski aktivisti, poskytovatelia služieb a programov a tí, 
o monitorujú pokrok, teda, aktéri ob ianskej spolo nosti od 

globálnej až po lokálnu úrove , tvoria dôležitý most medzi 
politikami, plánmi a reálnou podobou zmeny a zlepšenia života 
nás všetkých. Ob ianska spolo nos , ktorá pomáha zbiera ,
triedi  a predklada  rôzne názory v rôznych komunitách, môže 
v procese dosahovania rovnosti v zdraví zauja  popredné 
postavenie. Mnohé z vyššie uvedených aktivít budú aspo
iasto ne výsledkom tlaku a povzbudzovania ob ianskou

spolo nos ou; mnohé z mí nikov na ceste k rovnosti v zdraví 
v priebehu jednej generácie budú aktérmi ob ianskej
spolo nosti ozna ené ako dosiahnuté alebo naopak, 
nesplnené. Ob ianska spolo nos  môže zohráva  ve mi dôležitú 
úlohu v aktivitách zameraných na sociálne determinanty zdravia 
a to:

• Ú as ou v politike, plánovaní, programoch a hodnotení: 
Zú ast ova  sa na tvorbe politiky v oblasti sociálnych 
determinantov zdravia, plánovaní, realizovaní programov 
a vyhodnocovaní z globálnej úrovne cez národné 
medzisektorové fóra, až po lokálne vyhodnocovanie 
potrieb, dodávok služieb a podpory; monitorova  kvalitu, 
spravodlivos  a dopady služieb.

• Monitorovaním napredovania: Monitorova , pripravova
správy a kampane pre špecifické sociálne determinanty 
zdravia, ako je zvyšovanie úrovne služieb v chudobnejších 
mestských astiach, legálne a nelegálne podmienky 
zamestnávania, detská práca, práva udí v núdzi, rodová 
rovnos , zdravotné a vzdelávacie služby, aktivity podnikov, 
obchodné dohody a ochrana životného prostredia.

Súkromný sektor
Súkromný sektor má významný dosah na zdravie. Komisia 
tým, že prehodnocuje dôležitú rolu súkromného sektora a jeho 
vedúce postavenie, nepotlá a jeho dôležitos  v tejto oblasti. 

Komisia zdôraz uje potrebu uznania potenciálne negatívnych 
dopadov a potrebu regulácie takýchto dopadov. Spolu 
s kontrolou a reguláciou neželate ných vplyvov na zdravie 
a rovnos  v zdraví súkromný sektor ponúka ve a v oblasti 
podpory zdravia, pri om sem patrí:

• Posilnenie zodpovednosti : 
 Uzna  a zodpovedne reagova  na medzinárodné dohody, 

štandardy a pravidlá zamestnávania; zabezpe i , aby 
podmienky zamestnávania a zamestnania boli rovnaké 
pre ženy aj pre mužov; zredukova  a odstráni  detskú 
prácu a zabezpe i  dodržiavanie štandardov bezpe nosti
práce a ochrany zdravia; podporova  možnosti odborného 
vzdelávania ako sú asti zamestnania so zvláštnym dôrazom 
na vytváranie príležitostí pre ženy; a zabezpe i , aby aktivity 
súkromného sektora (ako sú výroba a patentovanie život 
zachra ujúcich liekov, poskytovanie zdravotného poistenia) 
prispievali k rovnosti v zdraví a neoslabovali ju.

• Investovanie do výskumu: Odhodla  sa k výskumu a vývoju 
lie by zanedbávaných ochorení a ochorení z chudoby, 
a vzájomne si vymie a  poznatky v oblastiach (ako napr. 
farmaceutické patenty), ktoré majú potenciál zachra ova
životy.

Výskumné ústavy
Poznatky o stave zdravia z globálneho, regionálneho, 
národného a lokálneho h adiska, o tom, o s daným stavom 
možno urobi  a o tom, o efektívne vplýva na nerovnosti 
v zdraví prostredníctvom sociálnych determinantov zdravia sú 
k ú ovou oblas ou, na ktorú sa Komisia zameriava a ktorými 
podopiera všetky svoje odporú ania. Výskum je ve mi potrebný. 
Ale viac ako akademické cvi enia je potrebný výskum, ktorý 
prináša nové poznatky a je možné rozširova  ich všetkými 
prístupnými spôsobmi medzi horeuvedenými zainteresovanými 
stranami. Výskum a poznanie sociálnych determinantov 
zdravia a spôsoby, ako dosiahnu  rovnos  v zdraví, by mali 
vychádza  z kontinuálnych záväzkov medzi akademikmi a u mi
z praxe, ale aj z nových metodológií: uznávania a využívania 
širokého rozsahu poznatkov, rodovej nerovnosti vo výskumných 
postupoch, pridanej hodnoty globálne rozšírenej vedomostnej 
siete a komunít. Aktivity v tejto oblasti aktérov zah ajú:

• Budovanie a šírenie poznania o sociálnych determinantoch 
zdravia: Zabezpe i , aby sa výskumné granty ude ovali
pre projekty v oblasti sociálnych determinantov 
zdravia; podporova  celosvetové observatóriá zdravia 
a multilaterálne, národné a lokálne intersektorálne 
projekty zamerané na vývoj a overovanie ukazovate ov
sociálnych determinantov zdravia a vyhodnocovania 
dopadov intevencií; založi  a rozvíja  virtuálne siete 
a združenia organizované na princípe otvoreného prístupu, 
spravované tak, aby umož ovali prístup pre všetky príjmové 
skupiny; prispie  k pozastaveniu úniku mozgov z krajín 
s nízkym a stredným príjmom; zaobera  sa problémom 
rodovej nevyváženosti a odstra ova  rodové odchýlky 
a nevyváženos  vo výskumných tímoch, pri návrhoch, 
postupoch a v správach.

AKTÉRI



Je reálne odstráni  rozdiely 
v zdraví v priebehu 
jednej generácie ?

Na túto otázku existujú dve jasné odpovede. Ak ponecháme veci tak, ako sú, šanca na odstránenie 

rozdielov neexistuje. Ak tu bude skuto ná vô a nie o zmeni , ak tu bude vízia o vytvorení lepšieho 

a spravodlivejšieho sveta, kde životné šance udí a ich zdravie už nebudú závislé na tom, kde sa 

narodili, na farbe ich pleti alebo na nedostatku príležitostí, ktoré v živote mali ich rodi ia, potom 

odpove  znie: môžeme vykro i  na cestu, bude však ve mi dlhá.

Ako vyplýva z tejto správy, je možné uskuto ova  konkrétne opatrenia. Súdržné kroky a aktivity však 

musia zah a  všetky determinanty - všetky spomínané oblasti, musí sa pracova  na odstra ovaní

štruktúrálnych nerovností, ako aj na priamom zlepšovaní zdravia. Na dosiahnutie toho bude treba 

za a  so zmenami už od za iatku života a potom po as celého jeho priebehu. Ak voláme po 

odstránení rozdielov v zdraví v priebehu jednej generácie, nedomnievame sa, že behom tridsiatich 

rokov zmizne sociálny gradient zdravia v rámci krajín ani že už nebudú existova  ve ké rozdiely medzi 

krajinami. Ale poznatky prezentované v tejto správe o tempe v akom je možné zlepšova  zdravie, 

takisto ako o prostriedkoch, ktoré sú k tomu potrebné, nás povzbudzujú v tom, že odstránenie 

rozdielov je skuto ne dosiahnute né.

Je to dlhodobý program, ktorý si vyžaduje okamžité investície, významné zmeny v sociálnych 

programoch a stratégiách, ekonomickom usporiadaní a v politike. V centre týchto inov by malo 

stá  posilnenie práv, moci udí, komunít a krajín, ktoré v sú asnosti ahajú za kratší koniec. Poznatky 

a prostriedky potrebné k zmenám sú k dispozícii a sú zhrnuté v tejto správe. Potrebná je politická 

vô a implementova  tieto ve mi ažké, avšak uskuto nite né zmeny. Ne innos  bude v horizonte 

nasledujúcich desa ro í vnímaná ako obrovské zlyhanie pri prebreraní zodpovednosti, ktorá leží na 

pleciach nás všetkých.
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