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ÚVOD
„Odhaduje se, že zdravotnické služby ovlivňují zdraví populace jen asi z 10 – 15 %,
životní prostředí a chování lidí z 60 – 80 % (přičemž chování lidí do značné míry předurčuje
kvalitu životního prostředí). Zbytek 10 – 15 % se dá připsat biologickým okolnostem, jako je
např. věk, pohlaví, genetický základ apod. Tomuto podílu determinant zdraví však
neodpovídají náklady, které společnost do zdraví investuje. Nejnákladnější jsou v tomto
ohledu nemocniční služby, zejména ty, k nímž je nezbytná špičková technika. Rychlý rozvoj
medicínských technologií a překotný růst nákladů vede k závěru, že žádná země na světě,
jakkoli ekonomicky výkonná, si nemůže dovolit věnovat na medicínskou péči tolik
prostředků, kolik by lékaři v nemocnicích potřebovali ve snaze pomoci svým pacientům.“ (1)
Hodnotu zdraví nelze snadno a zcela jasně vymezit. Říká se, že člověk si uvědomí
hodnotu zdraví až tehdy, kdy onemocní.
Co to ale vlastně zdraví je? Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala zdraví
jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
Definice zdraví obsahuje prvek pozitivního vymezení zdraví (stav úplné tělesné, duševní a
psychické pohody) i prvek negativní (nepřítomnost nemoci nebo vady). WHO považuje právo
na zdraví za jedno ze základních práv každého člověka bez rozdílu rasy, náboženství,
politického přesvědčení a hospodářského nebo sociálního postavení.
Ochrana zdraví prošla v minulosti značným rozvojem, a to od nepravidelně a
namátkově prováděných opatření k prvním organizovaným systémům typu zdravotní
„policie“ a nakonec až k prvním uceleným systémům zdravotní péče, které vznikly
v evropských zemích ve 20. letech minulého století. Významný zlom v historii ochrany a péče
o zdraví znamenal rok 1978, kdy byl přijat dokument Světové zdravotnické organizace Zdraví
pro všechny do roku 2000. Světová zdravotnická organizace, jako specializovaná organizace
v rámci soustavy Organizace spojených národů, má prvořadou odpovědnost za problematiku
zdraví a veřejného zdravotnictví v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím této organizace si
představitelé zdravotnických profesí jednotlivých zemí vyměňují své znalosti a zkušenosti se
společným cílem  umožnit všem obyvatelům světa, aby dosahovali takové úrovně zdraví,
která jim umožňuje vést kvalitní a produktivní život. Dle přijatého dokumentu není ochrana
zdraví jednotlivců věcí pouze zdravotnickou. Nezastupitelnou roli v péči o zdraví má také
aktivní přístup každého jednotlivce, ale i celé společnosti, jejich orgánů a institucí.
Je samozřejmé, že nejvýrazněji přispívá ke zdraví profese lékařů a ostatní zdravotničtí
pracovníci. Nemělo by se však zapomínat na to, že zdraví není otázkou pouze medicínskou,
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ale široce humánní. Zdraví vzniká společným úsilím všech lidí, jejich blízkých a známých,
činností politiků, náročnou prací zdravotnických pracovníků, ale i aktivitou řady pracovníků
z jiných resortů než je zdravotnictví. K dosažení co nejlepšího zdraví je velmi důležitá
prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace, ale tyto zdravotnické služby samy o sobě zdraví
člověku nezajistí. Zdraví jednotlivých lidí je také podmíněno tím, zda a do jaké míry dokáží
k ochraně, udržení a rozvoji svého vlastního zdraví přispět jednotliví občané.
Téma preventivních prohlídek jsem si vybrala z toho důvodu, že mě zajímalo zjistit,
co je veřejnost ochotna udělat pro své zdraví a zda je dostatečně informována o možnostech
preventivních prohlídek.
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1. CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Cílem této práce bylo zjistit, zda je veřejnost dostatečně informována o preventivních
prohlídkách a o jejich důležitosti.

1.1. Dílčí cíle
Pro tuto práci byly stanoveny jednotlivé dílčí cíle:
1. Zjistit postoj veřejnosti ke svému zdraví.
2. Zjistit, zda lidé chodí na preventivní prohlídky a zda znají jejich obsah.
3. Zjistit, zda se na preventivní prohlídce podchytí onemocnění.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1. Světová zdravotnická organizace
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) byla založena v roce
1948. Od roku 1946 se stalo jejím členem i Československo, které vystupuje po rozdělení
státu v roce 1993 jako samostatný členský stát. WHO má nyní již 192 členských států, které
jsou rozděleny do 6 regionů. Sídlo Evropské regionální kanceláře WHO se nachází v Kodani.
Nejvyšším orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění (World Health
Assembly – WHA), které se koná za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států
každý rok v Ženevě, kdy se rozhodují hlavní politické záležitosti a strategie WHO.
Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a

konzultační

činnosti dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických
strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících
zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro
kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče. Úloha WHO při snižování incidence infekčních
onemocnění a epidemiologická činnost expertů v místě výskytu je známá i širší laické
veřejnosti. Význam WHO stoupá i v kontextu narůstajícího nebezpečí bioterorismu a při
řešení dalších krizových událostí a humanitární pomoci.
Nejdůležitějšími koncepčními metodickými programy WHO, které mají být využity
při tvorbě národních zdravotních politik jednotlivými státy, jsou dokumenty Zdraví pro
všechny do roku 2000 (Health for All) a dokument pro 21. století Zdraví 21 (Health 21). Oba
tyto programy se staly podklady pro vytvoření českých variant programů WHO: Střednědobé
strategie Národního programu zdraví (přijata vládním usnesením č. 273/1992) a Dlouhodobé
strategie Národního programu zdraví, předložené vládě v roce 1995. Program WHO Health
21 se stal výchozím dokumentem pro vytvoření Dlouhodobého programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století.

2.2. Základní (primární) zdravotní péče a prevence
Nová koncepce základní (primární) zdravotní péče byla deklarována na konferenci
v Alma-Atě v roce 1978. Jde o nezbytně nutnou péči založenou na praktických, vědecky
zdůvodněných a společensky přijatelných metodách a postupech. Je všeobecně dostupná
jednotlivcům a rodinám, a to za cenu, kterou si společnost a stát mohou dovolit na určitém
stupni svého rozvoje v souladu s vlastním pojetím, odpovědností a sebeurčením. Je integrální
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součástí zdravotnictví, jehož je hlavním článkem a metodou, tak celkového sociálního a
ekonomického rozvoje společnosti. Je první linií kontaktu jednotlivců, rodiny a veřejnosti se
zdravotnictvím, které přibližuje péči o zdraví co nejvíce k bydlišti a k pracovišti. Primární
zdravotní péče je současně základním článkem péče o zdraví. (1)
Základní (primární) zdravotní péče
1. Je odrazem a produktem ekonomických poměrů, společenských, kulturních a
politických charakteristik země a obyvatel, opírá se o aplikaci podstatných výsledků
výzkumu sociálních a zdravotnických služeb a o zkušenosti veřejného zdravotnictví.
2. Soustřeďuje se na hlavní zdravotní problémy společnosti a zajišťuje odpovídající
preventivní, léčebné a rehabilitační služby.
3. Zajišťuje výchovu zaměřenou na hlavní zdravotní problémy, metody jejich prevence a
zvládání, podporu správné výživy, dostatečnou dodávku nezávadné vody a základní
hygienu, péči o matku a dítě, včetně plánování rodiny, očkování proti hlavním
infekčním chorobám, prevenci a kontrolu místních endemických nemocí, řádné léčení
běžných nemocí a poranění a zásobování základními léčivy.
4. Týká se, kromě zdravotnictví, dalších odvětví a faktorů celostátního a místního
rozvoje, zejména zemědělství a chovu domácího zvířectva, výroby potravin, průmyslu,
výchovy, bydlení, výstavby, dopravy a spojů a vyžaduje koordinované úsilí všech
těchto odvětví.
5. Vyžaduje a prosazuje maximální soběstačnost skupin a jednotlivců a jejich spoluúčast
na plánování organizací, řízení a kontrole základní péče o zdraví při maximálním
využití místních, celostátních i jiných dostupných zdrojů a proto vhodnou výchovou
rozvíjí podíl veřejnosti na péči o zdraví.
6. Měla by být zajištěna integrovanými systémy se zpětnou vazbou, vzájemně se
podporujícími a vedoucími k postupnému zlepšování péče o zdraví všech lidí, a to
zejména těch, kteří to potřebují nejvíce.
7. Spočívá na územně orientované zdravotní péči poskytované zdravotnickými
profesionály (lékaři, sestrami, porodními asistentkami, rehabilitačními pracovníky,
pomocnými pracovníky, jinými terapeuty), vždy však řádně vzdělanými všeobecně i
odborně (dle zákona 96/2004), kteří jsou členy zdravotnických týmů. Přejímají
odpovědnost za výsledky své i kolektivní práce a za uspokojování zdravotních potřeb
společnosti.
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Prevenci v základní (primární) péči a podporu zdraví charakterizují přístupy, jimiž se
celá společnost snaží dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace. K tomu lze využít celou
řadu opatření, kam patří zejména:
 zdravotní politika státu;
 výchova ke zdravému způsobu života;
 komunitní programy zaměřené na zlepšení podmínek pro zdravý způsob života a motivují
k němu občany;
 vyhledávání lidí se zvýšenými riziky a v asymptomatickém stádiu onemocnění a péče o
ně.
Preventivní strategie může být cílená na celou populaci, jednotlivé komunity nebo
jednotlivce.
Po celosvětových zkušenostech z minulých let dochází v současné době k odklonu od
široce založených populačních programů. Účinná prevence musí být směřována na jasně
definovaná zdravotní rizika a onemocnění a na skupiny lidí, kteří jsou jimi ohroženi.
Ideálními zprostředkovateli pro poskytování preventivních služeb jsou praktičtí lékaři a
zdravotní sestry.
Zdravotní rizika
 Nedostatek pohybové aktivity
 Zvýšená hladina cholesterolu
 Nadváha a obezita
 Zvýšení krevního tlaku
 Výživa
 Kouření
 Alkohol
 Zneužívání drog
 Nadměrná expozice ultrafialovému záření
 Sexuální zneužívání a násilí
 Stres
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Poruchy zdraví a vybraná onemocnění
 Onemocnění srdce a cév
 Diabetes mellitus
 Nádory děložního čípku
 Nádory kůže
 Nádory plic
 Nádory prostaty
 Nádory prsu
 Nádory tlustého střeva a rekta
 Nádory dutiny ústní
 Osteoporóza
 Deprese a úzkost
 Sebevražedné chování (2)
Podle deklarace z Alma-Aty základní (primární) zdravotní péče tvoří koncepční
rámec, který zahrnuje nejen plánování, organizaci a poskytování péče o zdraví, ale i odborné
vzdělávání a průpravu těch, kteří ji poskytují.
Ošetřovatelství (ošetřovatelská péče) tj. praxe zdravotních (všeobecných) sester a
porodních asistentek by se měla zaměřovat na:
 podporu a zachování zdraví a prevenci vzniku onemocnění;
 zapojení jednotlivců, rodin a komunit do péče a umožnit jim převzít větší odpovědnost za
své zdraví;
 aktivní úsilí o zajištění dostupnosti základní zdravotní péče a uspokojení potřeb zejména
těch skupin populace, kterým se nedostává potřebných služeb;
 multidisciplinární a multisektoriální spolupráci;
 zajištění kvality péče a vhodného využití technologií;
 zavedení nového kurikula do studijních programů v oborech všeobecná sestra a porodní
asistentka, aby obě profese dokázaly pracovat jak v nemocnicích, tak i mimo ně. (2,3)
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2.3. Evropská strategie péče o zdraví
2.3.1. Programy zaměřené na péči o zdraví
Program Zdraví pro všechny do roku 2000 je koncepční záměr, pro který je
charakteristický dlouhodobý časový horizont. Vyjadřuje orientaci, kompetenci i odpovědnost
všech společenských struktur, které mohou přispět ke zlepšení zdravotní péče, pomoci při
tvorbě a ochraně životního prostředí, při vytváření zdravého životního stylu a obecně i
zlepšování kvality života. Vedle zdravotníků jsou k péči o zdraví vyzváni i politikové,
pracovníci jiných resortů a celá veřejnost.
V obecné rovině je evropská strategie tvořena sedmi základními oblastmi:
1. Ekvita (spravedlnost)  zlepšení životních a pracovních podmínek znevýhodněných
skupin osob.
2. Zájem o etiku  vytvoření a prosazení mechanismů, které posilují uplatnění etických
hledisek ve veškerém rozhodování, které mají vztah ke zdraví jednotlivců, skupin a
celé populace.
3. Aktivní účast občanské společnosti  plné využití humánních zdrojů posílením
důstojnosti, znalostí a schopností jednotlivců a vhodnou sociální podporou.
4. Podpora zdraví a prevence nemocí  změna orientace zdravotnických služeb, rozvoj
životního stylu, tvorba zdravého životního prostředí.
5. Základní zdravotní péče (Primary Health Care)  přiblížit ji potřebám občanů a
poskytovat ji co nejblíže místům, kde lidé žijí a pracují, rozvíjet ji a plánovat za účasti
občanů a zapojovat občany do poskytování této péče.
6. Meziodvětvová spolupráce  vhodné skloubení práce státní správy na národní,
regionální i lokální úrovni, spolupráce s organizacemi, trvalé úsilí o co nejvyšší
kvalitu a hospodárnost.
7. Mezinárodní spolupráce  v ochraně životního prostředí, zdroje umožňující zdravý
životní styl a poskytování zdravotnických služeb, které využívají přínosu vědecko
technického rozvoje. (1)
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2.3.2. 38 cílů evropské strategie péče o zdraví
Základní osnovu programu Zdraví pro všechny tvoří 38 cílů. Každý z nich vychází
z vymezení problému, posouzení metod a možností jeho zvládnutí, a je provázen navrženými
ukazateli pro hodnocení jeho realizace.
I. ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ
1. Ekvita (spravedlnost) ve zdraví
2. Zdraví a kvalita života
3. Péče o zdravotně postižené občany
4. Omezení chronických nemocí
5. Omezení přenosných nemocí
6. Zdravé stáří
7. Zdraví dětí a mládeže
8. Zdraví žen
9. Omezení kardiovaskulárních nemocí
10. Zhoubné nádory
11. Úrazy
12. Omezení duševních poruch a sebevražd
II. ŽIVOTNÍ STYL
13. Politika a zdraví
14. Rozvoj zdraví v místních podmínkách
15. Zdravotní kompetence
16. Zdravý život
17. Tabák, alkohol a psychotropní látky
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
18. Politika a životní prostředí
19. Řízení a životní prostředí
20. Kvalita vody
21. Kvalita ovzduší
22. Kvalita a bezpečnost potravin
23. Skládky a znečišťování půdy
24. Humánní ekologie a osídlení
25. Zdraví lidí v práci
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IV. VHODNÁ PÉČE O ZDRAVÍ
26. Zaměření zdravotnických služeb
27. Zdroje zdravotnictví a řízení
28. Základní zdravotní péče
29. Nemocniční péče
30. Podíl společnosti na uspokojování zvláštních potřeb
31. Kvalita péče a přiměřená technologie
V. ROZVOJ ZDRAVÍ PRO VŠECHNY
32. Zdravotní výzkum a rozvoj
33. Zaměření strategie „Zdraví pro všechny“
34. Řízení strategie „Zdraví pro všechny do roku 2000“
35. Informační systém ve zdravotnictví
36. Příprava a výchova lidí ke zdraví
37. Partnerství pro zdraví
38. Zdraví a etika (1)

2.4. ZDRAVÍ 21
ZDRAVÍ 21 – Zdraví pro všechny v 21. století – je komplexní zdravotní program,
který byl přijat jako nová strategie WHO v květnu 1998 51. Světovým zdravotnickým
shromážděním v Ženevě. Program je založen na široké definici zdraví jako bio-psychosociální kategorii, respektuje hodnotovou prioritu zdraví, bere v úvahu široké spektrum
determinant zdraví a různý stupeň jejich ovlivnitelnosti, zdůrazňuje širokou sociální
podmíněnost zdraví i péče o ně. Program představuje osnovu pro společnou práci evropských
zemí v oblasti zdravotní péče a ve svém důsledku by měl umožnit plně využít všestranné úsilí
lidí chránit, posilovat a v určité míře i navracet zdraví. Nejedná se o nařízení, ale o doporučení
a návod k dosažení pokroku v úrovni zdraví a zdravotní péče a je pro demokraticky
pojímanou péči o zdraví dnes již nepostradatelný.
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Program WHO pro Evropský region „ZDRAVÍ 21“ má dva hlavní cíle pro zlepšení
zdraví:
1. ochrana a rozvoj zdraví lidí pro jejich celý život;
2. snížení výskytu hlavních nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí.
Evropský region si stanovil 21 konkrétních cílů pro realizaci záměrů Zdraví pro
všechny. Tyto cíle jsou zároveň měřítkem pokroku postupného rozvoje a ochrany zdraví a
snižování zdravotních rizik.
Cíle zaměřené na prevenci a zvládání nemocí a úrazů jsou cíle 6 až 9. Konkrétně cíl 8
– Snížení výskytu neinfekčních nemocí – zní: „Do roku 2020 by se na území celého
Evropského regionu měla snížit nemocnost, četnost zdravotních následků a předčasná
úmrtnost v důsledku hlavních chronických nemocí na nejnižší možnou úroveň.“ Tento cíl se
zabývá i úmrtností u všech typů nádorových onemocnění u osob mladších než 65 let, která by
se měla snížit nejméně o 15 %. Jedním z navrhovaných postupů je vytvoření uceleného
přístupu k nejdůležitějším rizikovým faktorům v chování jednotlivce i v životním prostředí, tj.
kouření, alkohol, nezdravá výživa a nedostatek tělesné aktivity. Příkladem je program WHO
„CINDY“ založený v roce 1982, který se orientuje na hlavní rizikové faktory nemocí, na
snižování zátěže nemocí a chce svým členským státům nabídnout rámcové možnosti prevence
a kontroly rizikových faktorů. Dalším z navrhovaných postupů je i to, že cílem preventivních
strategií by měla být celá riziková skupina obyvatelstva. Vyhledávání nových případů nemoci
(screening) předpokládá používání screeningových testů, po kterých následuje v případě
pozitivního nálezu podrobné vyšetření, stanovení diagnózy a léčba.
Dalšími navazujícími cíli jsou cíl 10 – Zdravé a bezpečné životní prostředí; cíl 11 –
Zdravější životní styl; cíl 12 – Snížení škod způsobovaných alkoholem, drogami a tabákem;
cíl 13 – Zdravé místní podmínky; cíl 14 – Společná odpovědnost různých odvětví za zdraví.
Lidské zdraví je ovlivňováno mnoha faktory. Především vlastní individuální
biologickou a genetickou výbavou člověka, kvalitou prostředí, společensko ekonomickými
okolnostmi i životními podmínkami, různými politickými a kulturními charakteristikami, ale i
mírou, do jaké lidé mohou a jsou schopni přijímat individuální rozhodnutí v zájmu svého
zdraví. Zdraví je souhrou zdravotních determinant, prožitých událostí a individuální volby. (4)
V roce 1991 byl schválen jako česká varianta evropské regionální strategie WHO
„Zdraví pro všechny do roku 2000“ Národní program zdraví, který vytváří koordinační,
ekonomický a politický rámec aktivit směřujících k ochraně, upevňování a navracení zdraví,
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k omezování negativních důsledků poruch zdraví, ke zdravému životnímu stylu, ke zlepšení
životního a pracovního prostředí, k vyšší účinnosti a kvalitě zdravotnických služeb.
Realizační formou Národního programu zdraví jsou tzv. projekty podpory zdraví,
jejichž cílem je příznivě ovlivňovat životní podmínky a výchovu ke zdravému životnímu stylu
v rodinách, školách, městech a jiných společenstvích, jsou zaměřeny na ovlivňování
rizikových faktorů závažných civilizačních onemocnění. Jedním z těchto projektů je i projekt
z roku 2001 „Prevence nádorových onemocnění ve 21. století“. (5)

2.5. Prevence
Prevence (z latinského slova praevenio) znamená předcházení nemoci. Rozlišuje se
primární prevence, která je zaměřena proti vzniku nemoci a sekundární prevence, která se
snaží zabránit dalšímu rozvoji nemoci již vzniklé. (6)
Prevence je nedílnou součástí činnosti zdravotnických pracovníků, ale i ostatních
organizací a resortů. Na základě zkušeností z minulých let se ukázalo, že z ekonomického
hlediska je výhodnější poskytování preventivní péče, než-li poskytování léčebné a
ošetřovatelské péče, jelikož náklady na léčbu a ošetřovatelskou péči jsou podstatně vyšší než
náklady na prevenci. Pro poskytování preventivní péče je typické, že vyžaduje náklady
v současnosti, ale zdravotní efekt prevence se dostavuje až v budoucnosti, a to ještě jen
s jistou pravděpodobností. Existují však preventivní opatření, která prokazatelně přinášejí
ekonomické úspory. K těmto preventivním opatřením patří fluoridizace pitné vody, některá
očkování dětí, protichřipková vakcinace u starších osob, screening fenylketonurie apod. (7)
Poskytování preventivní péče je významnou náplní činnosti praktických lékařů a
zdravotních sester. Častý kontakt praktického lékaře a zdravotní sestry s pacientem zaručuje
možnost provedení nezbytných preventivních kroků. Těmito kroky jsou individuální
zhodnocení rizika, srozumitelná informace a praktická rada pacientovi, pomoc vedoucí ke
změně způsobu života, včasná detekce asymptomatických onemocnění a jejich léčba, včasné
odeslání k odbornému nebo specializovanému léčení. (8)
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2.5.1. Rozdělení prevence
Primární prevence
Primární prevencí rozumíme ta opatření, která mají za cíl nejen zabránit vzniku
onemocnění, ale také zamezit ovlivňování zdraví obyvatelstva nepříznivými zevními vlivy a
zajistit posilování všech prvků ovlivňujících pozitivně zdraví člověka. Výsledkem primární
prevence je zdraví a kvalita života. Primární prevence by měla být naprostou přirozenou
součástí činnosti lékaře, stejně jako činnost diagnostická a léčebná. Tato prevence zahrnuje
jak opatření zdravotnická (specifická prevence), tak i opatření realizovaná dalšími orgány a
institucemi společnosti (nespecifická prevence).
Zdravotnická část primární prevence je realizována prostřednictvím příslušných
hygienicko epidemiologických a zdravotně výchovných opatření. Cílem specifické prevence
je především zabránit poruchám zdraví a vzniku onemocnění.
Společenská část primární prevence obsahuje všechna opatření, která jsou realizována
společností a směřují k odvrácení poruch zdraví a k posílení zdraví populace. Tuto část
primární prevence tvoří především opatření prováděna hygienickou službou, a to v oblasti
bydlení, komunální hygieny, životního a pracovního prostředí a výživy. (7)
Existuje nesčetné množství důkazů ekonomické výhodnosti cílené primární prevence.
Dobrý zdravotní stav celé společnosti, na němž se podílí dodržování zásad primární prevence,
šetří výdaje, která by bylo možné použít pro terapii nemocných, usilujeme o realizaci
takových opatření, který by přiblížila pacienta co nejvíce stavu před onemocněním v jeho
osobním a pracovním životě, případně zajistila co nejvyšší dosažitelnou míru soběstačnosti a
seberealizace. (7)
Ve státech, kde se v rámci národních zdravotních programů zaměřili v primární
prevenci na snížení vzniku závažných civilizačních onemocnění a provedli vhodné
preventivní opatření došlo prokazatelně k poklesu morbidity a mortality. (9)
Dílčími součástmi primární prevence je také upevňování zdraví, ochrana a podpora
zdraví, zdravotní výchova. N. J. Pender výrazně odlišuje primární prevenci a aktivity
zaměřené na upevňování zdraví. Primární prevenci definuje jako aktivity, které jsou zaměřeny
na snížení výskytu specifického onemocnění a na předcházení specifickým zdravotním
rizikům. Upevňování zdraví dle Pendere zahrnuje aktivity, jejichž cílem je zvýšení tělesné
pohody, zdraví. Tyto aktivity sledují určitý cíl, ale nezaměřují se na vlastní onemocnění,
nepředcházejí specifickým rizikům. (10)
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Sekundární prevence
Tato prevence je zaměřena na včasné vyhledávání, časnou diagnostiku a léčení nemocí
v počátečním, asymptomatickém stádiu. Sekundární prevence také usiluje o zabránění
progrese onemocnění, vzniku komplikací a omezení práceneschopnosti. Hlavními metodami
sekundární prevence jsou preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, jejichž úkolem je
aktivní vyhledávání osob v asymptomatickém stadiu nemoci v celé populaci.
Terciální prevence
Cílem je obnovit zdraví a zabezpečit optimální fungování organismu v rámci možností
daných onemocnění.
2.5.2. Preventivní činnost
Na preventivních činnostech se podílejí nejen lékaři, zdravotní sestry, ale i samotní
pacienti a všichni tak nesou svůj díl odpovědnosti za dosažené výsledky prevence. Nedílnou
součástí preventivní činnosti je činnost vyhledávací, která je zaměřena na osoby ohrožené
zvýšeným rizikem onemocnění a na osoby latentně nemocné. Vyhledávací činnost se
uskutečňuje prostřednictvím preventivních prohlídek, depistážních akcí a screeningu.
Preventivní prohlídky
Preventivní prohlídky jsou jednou z možných metod k vyhledávání časných stádií
nemocí. Jsou prováděny za účelem zjišťování celospolečensky a socioekonomicky
nejzávažnějších chorob, vyhledávání osob s narušeným či ohroženým zdravím, zhodnocení
zdravotního stavu určitých populačních skupin, zaměstnanců rizikových pracovišť.
Preventivní prohlídky jsou prováděny zejména na úrovni praktických, závodních lékařů a
spočívají v aktivním vyšetřování jednotlivců a skupin obyvatelstva v určitých časových
intervalech.

Screening
Screening je hromadná forma vyhledávání rizikových osob nebo nemocných osob
pomocí jednoduchých metod (většinou laboratorních testů). U osob s pozitivním
screeningovým nálezem jsou prováděna další diagnostická vyšetření, která pozitivní
screeningový nález potvrdí či vyloučí.
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Cílem screeningu je rychlé rozdělení vyšetřovaného souboru do tří skupin:
 na osoby bez pravděpodobnosti rizikového faktoru, nemoci;
 na hraniční skupinu;
 na osoby s pravděpodobností rizikového faktoru, nemoci.
Provádění screeningových akcí má pro praxi přínos pouze tehdy, jestliže je
vyhledávaná nemoc, vada zachytitelná v latentní fázi a je léčitelná.
Systematicky je u nás pouze prováděn screening kolorektálního karcinomu (TOKS),
karcinom prsu a karcinomu hrdla děložního
2.5.3. Úloha zdravotní sestry v primární prevenci.
Zdravotní sestra má úzký kontakt s pacientem a jeho rodinou. Edukuje klienty a jejich
rodinné příslušníky o rizicích a možnostech jejich omezování. Informuje a poučuje o
screeningových vyšetřeních a zásadách zdravého životního stylu. Spolupodílí se

na

instrukcích ohledně samovyšetřování prsu, kůže, dutiny ústní. Dále sleduje termíny
preventivních prohlídek a klientům vydává vhodné informační materiály. Svým jednáním a
postojem slouží jako vzor. (11)

2.6. Současná legislativa – zdravotní prevence
2.6.1. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění platných vyhlášek
 § 13: (1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem
zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav.
 § 13: (2) „hrazená péče“ zahrnuje mj. i preventivní péči (viz § 29).
§ 15: (9) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené
v osobním zájmu a na žádost fyzických (právnických) osob, jejichž cílem není zachovat
nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce.
 § 29: (1) V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky.
Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění ohrožení nebo poruch zdraví.
Preventivní prohlídky provádí ošetřující lékař, není-li ze zdravotní dokumentace
pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena, nebo že pojištěnec byl v dále uvedených
lhůtách v požadovaném rozsahu preventivní prohlídky vyšetřen.
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 § 29: (2) U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:
a) v 1. roce života  9x/rok
ve 3 letech a dále  1x/2 roky
b) v oboru stomatologie:

u dětí a dorostu ve věku do 18 let  2x/rok
u těhotných 2x/těhotenství
u dospělých  1x/rok

c) v oboru gynekologie počínaje 15. rokem  1x/rok
Obsahem preventivních prohlídek je zjištění údajů nutných k posouzení zdravotního
stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšetření a zajištění potřebných
laboratorních vyšetření.
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanoví Ministerstvo zdravotnictví
vyhláškou.
2.6.2. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb. stanovuje obsah a časové rozmezí preventivních
prohlídek v souladu s platným zněním vyhlášky č. 183/2000 Sb. a novelizace č. 372/2002.
§ 1: Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé
Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení 18 let věku vždy jednou za dva
roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem
preventivní prohlídky je:
a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné
anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt
hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění;
b) kontrola očkování proti tetanu;
c) kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního vyšetření zraku a
sluchu, změření krevního tlaku a změření hmotnosti; povinnou součástí preventivní
prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a
vyšetření testes a prsou spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování; vyšetření
EKG se provádí u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech, při zjištění hypertenze,
pro kterou není pacient dispenzarizován, vždy;
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d) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:
1. orientační chemické vyšetření moče
2. vyšetření plasmatického choletserolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně
triacylglycerolů (LDL + HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v
18 letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku;
3. vyšetření glykémie od 45 let věku ve dvouletých intervalech;
4. stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku
ve dvouletých intervalech.
e) u žen od 45 do 69 let věku ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno
mamografické vyšetření (§ 4 odst. 1 písm. 2), popř. doplnění tohoto vyšetření předáním
doporučení k vyšetření. V případě, že žena již vyšetřena v období kratším než dva roky
absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.
§ 3: Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru stomatologie
Obsahem preventivních prohlídek u dospělých, které se provádějí 1x ročně je:
a) vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní;
b) prevence onkologická zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových
projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolem čelistních měkkých tkáních;
c) instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.
§ 4: Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví
Obsahem preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví, které se
provádějí v 15 letech věku dětským gynekologem a dále 1x ročně, je:
a) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelm na známé
rizikové faktory;
b) aspexe kůže;
c) vyšetření prsů (aspexe, palpační vyšetření prsů a regionálních mízních uzlin);
d) vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření (neprovádí se u virgo žen);
e) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému a bakteriologickému vyšetření, event.
I virologickému vyšetření (neprovádí se u virgo žen);
f) palpační bimanuální vyšetření;
g) vyšetření per rectum;
h) poučení o významu preventivních protirakovinné prohlídky;
i) nácvik samovyšetřování prsů;
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j) vyplnění průvodky k cytologickému vyšetření a průvodky k bakteriologickému, event. I
virologickému vyšetřené
k) předání doporučení k provedení mamografického vyšetření u žen od 45 do 69 let věku ve
dvouletých intervalech, jehož výsledek

zasílá lékař radiodiagnostického oboru

odesílajícímu lékaři. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky
absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.
U žen dispenzarizovaných je preventivní prohlídka v oboru gynekologie a porodnictví
součástí dispenzární péče.

2.7. Závodní preventivní péče a zdravotní prohlídky
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v § 40 stanoví, že organizace jsou povinny
zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Konkretizaci úpravy závodní
preventivní péče lze nalézt ve směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku MZd,
o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnice č. 17/1970 Věstníku MZd, o
změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci.
Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné pracovní prostředí
vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci
rizik. Prevenci rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl
předcházet rizikům a minimalizovat ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
2.7.1. Lékařské prohlídky v rámci závodní preventivní péče
1. vstupní

 při vzniku pracovního poměru
 při změně práce

2. periodické  rizikové práce
 u zaměstnanců pracujících pravidelně v noci
 u mladistvých
3. mimořádné  při epidemiologicky závažných činnostech
 na žádost zaměstnance pracujícího pravidelně v noci, u něhož došlo ke
zhoršení zdravotního stavu vyvolaného výkonem noční práce
4. výstupní
6. následné
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2.7.2. Rizikové faktory
1. Chemické faktory  obecně
2. Chemické faktory vybrané  olovo, rtuť, arzén
3. Fyzikální faktory  ionizující záření
 elektromagnetické záření
 tepelná zátěž
 hluk
 chladová zátěž
4. Faktory fyzické zátěže
5. Faktory psychosenzorické zátěže  zrakové, sluchové, pohybové atd.
6. Škodliviny působící profesionální onemocnění. dýchacích cest, plic, pohrudnice a
pobřišnice
7. Fyzikální, chemické nebo biologické faktory, které způsobují kožní nemoci
8. Biologické faktory  TBC, AIDS, hepatitidy
9. Další rizikové faktory

2.8. Preventivní onkologické prohlídky
Součásti preventivní prohlídky je:
 poskytnutí odpovídajících informací nemocnému či rodině
 individuální edukace
 psychoterapeutický rozhovor
 věnovat dostatek času rozhovoru o onkologické prevenci
Prevalence a incidence onkologických onemocnění stoupá. Vysoké procento pozdních
stádií nádorových onemocnění významně ovlivňuje léčbu, přežívání, prognózu a letalitu na
nádorové onemocnění. Příčiny pozdního nálezu nádoru jsou na straně pacienta i lékaře
(strach, nedůvěra, nepoučenost).
Pouze lékař primární péče má možnost účinným způsobem využít všech dat a znalostí
o svých pacientech k provádění preventivních prohlídek, které s minimem navýšení nákladů
budou mít maximum výtěžnosti. (11)
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TAB. 1: Pořadí výskytu maligních nádorů v České republice
MUŽÍ

ŽENY

1.

Ca kůže

1.

Ca kůže

2.

Ca plic

2.

Ca prsu

3.

Ca prostaty

3.

Ca tlustého střeva

4.

Ca tlustého střeva

4.

Ca děložního těla

5.

Ca močového měchýře

5.

Ca vaječníků

6.

Ca ledvin

6.

Ca plic

7.

Ca konečníku

7.

Ca děložního hrdla

Národní onkologický registr 1998 (ÚZIS 2001)
TAB. 2: Podíl nádorové mortality, přisuzovaný vlivu specifických faktorů nebo skupině
faktorů (rozvinuté země)
Faktor

Podíl na nádorové mortalitě (%)

Tabák

30

Strava a výživa včetně obezity

35

Alkohol

5

Nízká pohybová aktivita

5

Infekce

5

Profesionální expozice

3

Reprodukční faktory

3

Ionizující a UV záření

2

Znečištění životního prostředí

2

Lékařské procedury

1
Národní onkologický registr 1998 (ÚZIS 2001)
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Využitelná vyšetření při preventivní onkologické prohlídce
 RTG plic
 Krevní obraz a diferenciální rozpočet
 ORL vyšetření (se zaměřením na dutinu ústní a horní cesty dýchací)
 Ultrazvukové vyšetření břicha (játra, žlučník, slinivka, ledviny)
 Endoskopické vyšetření horního GITu
 Gynekologické vyšetření
 Stomatologické vyšetření
 Kožní vyšetření (12)
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TAB. 3: Věkově specifická rizika nádorových onemocnění - muži
Věk: 15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ri 21

rti 32

ri 46

ri 58

ri 89

ri 170

ri 352

ri 651

ai 80

ai 147 ai 177 ai 207 ai 290 ai 646

ai
1422
risk
16x
19
16
12
1
2
7
4

ri
1607
ai
3358
risk
75x
19
21
14
8

ri
2423
ai
4939
risk
115x
21
19
15
11

ri
2112
ai
5215
risk
150x
22
16
15
14

ri
3917
ai
4000
risk
190x
24
13
15
15

2
7
4
6
1
5
6
2

ai
2442
risk
32x
18
20
14
2
1
6
3
1
2
7
4
5
1
4
5
2

ri
1087
ai
2949
risk
50x
17
23
15
4

80 a
více
ri
3687
ai
1492
risk
220x
30
8
15
15

5
3
1
2
6
5
5

5
3
1
1
7
5
5

5
3
1
2
5
5
4

4
3
1
2
4
6
4

5
3
1
2
4
5
4

7
3
2
1
4
5
5

3
4
1

2
2
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

Údaje v %
Nádory kůže
Nádory plic
Nádory kolorekta
Nádory prostaty
Nádory varlat
Nádory jícnu – žaludku
Nádory slinivky
Nádory žluč. cest
Nádory jater
Nádory ledvin
Nádory moč. měchýře
Nádory krve a uzlin
Nádory štítné žlázy
Nádory orofaciální
Nádory ORL
Nádory mozku

risk
1x

risk
1,5x
13
1
3

risk
2x
12
3
5

risk
2,5x
23
2
6

risk
4x
24
8
8

19

29

38

25
3

21
4
1

risk
8x
22
10
10
1
5
6
2

5
2
9
2
4
2
4

1
7
3
10
1
5
4
3

42

11

1
1
25

11

1
2
18
2

6

1
1
2
12
2
1
6

Národní onkologický registr 1998 (ÚZIS 2001)

Vysvětlivky:
risk = celkové riziko onkologického onemocnění
ai = absolutní incidence  počet případů v ČR ročně
ri = relativní incidence  počet případů na 100 000 obyvatel
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TAB. 4: Věkově specifická rizika nádorových onemocnění - ženy
Věk: 15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

ri 16

ri 45

ri 113

ri 167

ri 215

ri 320

ri 464

ri 615

ri 791

ai 60

ai 200 ai 416 ai 574 ai 681

ai
1206
risk
20x
17
25
25
4
6
2
4
1
1
1
1
1
1
4
2

1

ai
1890
risk
30x
17
26
13
5
7
3
7
2
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1

ai
2397
risk
40x
17
26
8
8
6
5
8
2
2
1
1
3
1
3
2
1
1
1

ai
2331
risk
50x
19
22
5
9
5
6
11
2
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1

ri
1064
ai
2610
risk
70x
18
18
4
9
5
6
11
3
3
3
1
4
2
4
1
1
1
1

ri
1413
ai
3738
risk
90x
21
17
3
8
4
5
13
2
3
3
1
3
2
5
1
1
1
1

ri
1765
ai
4403
risk
110x
25
14
2
6
3
5
13
3
4
3
1
4
2
4
1
1
1
1

ri
2155
ai
3791
risk
130x
27
12
2
5
3
4
14
4
4
4
2
3
2
5
1
1
1
1

Údaje v %
Nádory kůže
Nádory prsu
Nádory hrdla dělohy
Nádory děložního těla
Nádory vaječníku
Nádory plic
Nádory kolorekta
Nádory jícnu – žaludku
Nádory slinivky
Nádory žluč. cest
Nádory jater
Nádory ledvin
Nádory moc. měchýře
Nádory krve a uzlin
Nádory štítné žlázy
Nádory orofaciální
Nádory ORL
Nádory mozku

risk
1x
8

risk
3x
11
2
45

risk
7x
8
2
68

5

5

1

5

2

2

risk
10x
11
7
57
1
5
2
1
1

risk
13x
14
15
45
2
4
1
3
1

37
8

15
4

6
4

4
3

1
1
4
2

5

6

1

2

2

80 a
více
ri
2748
ai
2355
risk
150x
26
11
1
2
2
4
15
7
4
5
2
2
2
5
1
1
1
1

Národní onkologický registr 1998 (ÚZIS 2001)
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2.9. Seznam dostupných zdravotních pojišťoven v České republice
111

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205

Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

217

Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance

222

Česká národní zdravotní pojišťovna
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3. EMPIRICKÁ ČÁST
3.1. Úvod do empirické části
3.1.1. Popis použité metody
Ke zkoumání jsem použila dotazníkovou metodu, která patří k nejrozšířenějším a
nejvýtěžnějším metodám. Zvolila jsem metodu anonymního písemného dotazování. Vhodnost
jeho používání je dána více důvody:
1. Dotazník zajišťuje srovnatelnost výpovědi jednotlivců.
2. Dotazník umožňuje oslovit v krátkém časovém horizontu velké množství respondentů.
3. Anonymní dotazník umožňuje překonat možné obavy respondentů při sdělování
negativních informací.
4. Statistické zpracování dotazníku zahlazuje extrémy.
Jednotlivé dotazníky byly osobně rozdány na mém pracovišti ve Fakultní nemocnici
Hradec Králové a dále pak distribuovány prostřednictvím mých známých ve společnostech
Foma Bohemia s.r.o. a CS Cargo a.s. Hradec Králové.
3.1.2. Návratnost dotazníku
Rozdáno bylo celkem 150 dotazníků. Návratnost dotazníků byla 80 %, což znamená,
že se vrátilo 120 dotazníků.
3.1.3. Struktura dotazníku
Dotazník měl celkem 19 otázek. Jeho vyplnění zabralo respondentovi zhruba 10
minut. Každá otázka obsahovala možnost volby několika odpovědí. Respondent si zvolil
jednu z možných odpovědí. V případě, že to dotaz dovoloval, mohl doplnit vlastní názor.
V otázce č. 11 mohl respondent označit vícero možných odpovědí. (viz Příloha 1)
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3.1.4. Popis šetřeného vzorku
V úvodní části dotazníku byly uvedeny demografické údaje identifikující základní
parametry respondentů, a to:
 Věk
 Vzdělání, titul
 Stav
 Pohlaví
Uvedení demografických údajů má kromě zmíněné úlohy ještě další, významnější,
hodnotu, a to možnost následné interpretace výsledků vzhledem k věku, pohlaví, vzdělání či
rodinnému stavu. Postoje respondentů se totiž mohou výrazně lišit v závislosti na těchto
znacích.

3.2. Demografická data
Níže uvedená grafická znázornění přehledně uvádí počty a strukturu respondentů, kteří
se zúčastnili šetření. Jak již bylo uvedeno výše, za základní sledované charakteristiky byly
stanoveny: pohlaví, věk, rodinný stav, a nejvyšší dosažené vzdělání.
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3.2.1. Věk
Co se týče věku, nejvíce je zastoupena věková skupina 18 – 40 let, dále následuje
skupina 41 – 60 let. Nejméně je zastoupena skupina respondentů ve věku 61 let a více.
Věková skupina

Respondenti
Muži

Ženy

Celkem

osoby

%

osoby

%

osoby

%

18 – 40 let

35

29,2

28

23,3

63

52,5

41 – 60 let

25

20,8

23

19,2

48

40,0

61 a více let

4

3,3

5

4,2

9

7,5

Věková hranice respondentů
52,50%
40,00%
18 - 40 let
41 - 60 let
7,50%

61 a více let

3.2.2. Pohlaví
Z celkového počtu 120 respondentů bylo 64 mužů a 56 žen.

Pohlaví respondentů
53,00%
47,00%

muži
ženy

.
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3.2.3. Stav
Ze 120 dotazovaných respondentů jich 68 žije v manželském svazku, 42 jich je
svobodných a 10 respondentů je rozvedených.

Rodinný stav respondentů
56,70%
35,00%

ženatý/vdaná
svobodný/á
8,30%

rozvedený/á

3.2.4. Vzdělání
10 respondentů má základní vzdělání, 51 je vyučeno, 43 má úplné středoškolské
vzdělání zakončené maturitou a 16 respondentů má vysokoškolské vzdělání.

Vzdělání respondentů
základní
42,50%

8,30%

35,80%
13,30%

střední odborné
středoškolské s
maturitou
vysokoškolské
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3.2.5. Bydliště
Většina respondentů žije ve městě. Pouze 16 jich žije v obci do 500 obyvatel a 19 ve
střediskové obci.

Bydliště respondentů
70,80%

obec do 500
obyvatel
středisková obec

15,90%
13,30%

město

3.3. Otázky zaměřené na současný postoj
3.3.1. Zajímáte se o své zdraví?
O své zdraví se celkem zajímá 73 respondentů, z toho je 41 žen a 32 mužů. 18 žen je
z věkové kategorie 18 – 40 let, 18 z 41 – 60 let a 5 žen nad 61 let. U mužů je to 16 z věkové
kategorie 18 - 40 let, 14 mezi 41 – 60 rokem a 2 nad 61 let.

Zajímáte se o své zdraví?

60,84%

ano
30,00%

ne
občas

9,16%
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3.3.2. Co děláte pro své zdraví?
41 respondentů pro své zdraví užívá vitaminy a potravinové doplňky. Z tohoto počtu
je 21 žen a 20 mužů. 19 respondentů se zdravě stravuje. 27 jich pravidelně sportuje, z toho 15
že

a 12 mužů.

21 respondentů nedělá pro své zdraví nic, z toho je pouze 5 žen. 12

respondentů zatrhlo možnost „jiné“ a dopsalo, že sportuje občas, chodí na procházky nebo
drží dietu.

Co děláte pro své zdraví?

užívám vitamíny a
potravinové doplňky

34,16%

zdravě se stravuji
22,50%

15,80%

pravidelně sportuji
17,50%

nic

10,00%

jiné

3.3.3. Informace o preventivních prohlídkách
Převážná část dotázaných respondentů, tj. 72 lidí, získává informace ohledně
preventivních prohlídek od zdravotnického personálu.

Informace o preventivních prohlídkách
60,00%

od zdravotnického
personálu
z médií
16,60%

od přátel, rodiny
11,70% 11,70%

jiné
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3.3.4. Chodíte na preventivní prohlídky?
Na preventivní prohlídky chodí aktivně 39 respondentů. 70 jich jde na vyzvání a 19
nechodí vůbec. Z 11 respondentů, co nechodí vůbec, byla pouze 1 žena.

Chodíte na preventivní prohlídky?
58,30%
32,50%

ano, aktivně
ano, na vyzvání
9,20%

ne

3.3.5. Kdy jste byl naposledy na preventivní prohlídce?
Většina respondentů byla na preventivní prohlídce v roce 2005.

Termín poslední preventivní prohlídky
69,10%

2005
2004
2003
2002

17,50%
4,20% 5,00% 4,20%
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nevzpomínám si

3.3.6. Víte, co je obsahem preventivní prohlídky?
U této otázky mohli respondenti zvolit jednu odpověď nebo kombinaci vícero
odpovědí. Celkem 110 respondenty byla zvolena odpověď „změření krevního tlaku,
hmotnosti“ ať už samostatně nebo v kombinaci s ostatními odpověďmi. Nejméně
respondentů, tj. 32, zvolilo odpověď „očkování“.

Víte, co je obsahem preventivní prohlídky?
91,60%

očkování
změření krevního tlaku,
hmotnosti

55,00%

49,00%

onkologická prevence

36,67%
26,67%

návštěva očního lékaře
návštěva stomatologa

3.3.7. Myslíte si, že preventivní prohlídky ovlivňují zdraví člověka?
Více než 80 % respondentů vnímá důležitost preventivních prohlídek pro udržení
zdravá. 50 respondentů si myslí, že preventivní prohlídky ovlivňují zdraví hodně, 57 si myslí,
že pouze částečně.

Myslíte si, že preventivní prohlídky ovlivňují zdraví
člověka?
47,50%
41,70%

ano, hodně
částečně
3,30%

7,50%

39

ne
nevím

3.3.8. Kdo si myslíte, že je zodpovědný za vaše zdraví?
108 respondentů si uvědomují vlastní zodpovědnost za své zdraví. 3 respondenti si
myslí, že za jeho zdraví zodpovídá rodina a stejný počet si myslím, že za jeho zdraví
zodpovídá společnost. 5 respondentů uvedlo, že za jeho zdraví zodpovídá zdravotnický
personál.

Kdo si myslíte, že je zodpovědný za vaše zdraví?
vy sám

90,00%

rodina, partner
lékař, zdravotnický
personál
společnost

4,20%
2,50%

2,50% 0,80%

jiné

3.3.9. Bylo některé vaše onemocnění podchyceno na preventivní prohlídce?
U 31 respondentů bylo jejich onemocnění podchyceno na preventivních prohlídkách.
Ve většině případů se jednalo o hypertenzi, diabetes mellitus, oční vadu.

Bylo některé vaše onemocnění
podchyceno na preventivní prohlídce?
74,20%
ano

25,80%

ne
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3.3.10. Dodržujete lékařská doporučení?
54 respondentů dodržuje lékařská opatření. 20 jich lékařská opatření nedodržuje a
z toho je 18 žen ve věkovém rozmezí 18 – 40 let. 46 respondentů dodržuje lékařské
doporučení jen částečně.

Dodržujete lékařská doporučení?
45,00%

38,30%
ano
ne

16,70%

částečně

3.3.11. Kdo si myslíte, že by vás měl informovat o preventivní prohlídce?
90 respondentů se shodlo na tom, že by o preventivní prohlídce měl informovat lékař,
26 respondentů si myslí, že by nás měla informovat zdravotní sestra a 4 respondenti doplnili
zaměstnavatele nebo rodinu.

Kdo si myslíte, že by vás měl
indormovat o preventivní prohlídce?
75,00%
lékař
21,60%

sestra

3,40%

jiné
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3.3.12. Myslíte si, že jsou preventivní prohlídky důležité?
Téměř většina respondentů, tj. 109 ze120, si myslí, že preventivní prohlídky jsou
důležité po celý život. 7 respondentů si myslí, že jsou důležité jen v pracovním poměru. 1
respondent si myslí, že pouze v dětství a 3 respondenti si myslí, že nejsou důležité vůbec.

Myslíte si, že jsou preventivní prohlídky důležité?
90,80%

pouze v dětství
po celý život
v pracovním poměru
5,90%
0,80%

nejsou důležité

2,50%

3.3.13. Při návštěvě praktického lékaře mě na preventivní prohlídku upozornil
Při návštěvě praktického lékaře 62 respondentů upozorní na preventivní prohlídku
lékař sám, 34 respondentů upozorní sestra. 15 respondentů si o preventivní prohlídku muselo
říci samo a 9 respondentů uvedlo, že je na preventivní prohlídku neupozornil nikdo.

Při návštěvě praktického
lékaře mě na preventivní prohlídku upozorní
51,70%

lékař
sestra
sám si o ni řeknu
jiné

28,30%
12,50%

7,50%
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3.3.14. Po preventivní prohlídce jste
19 respondentů po preventivní prohlídce dostalo nové léky, 26 jich bylo odesláno na
další vyšetření. 37 jich bylo odesláno ke specialistovi a 38 respondentů je zdrávo. Z 38
zdravých respondentů je 10 žen a 28 mužů.

Po preventivní prohlídce jste

30,80%

31,70%

dostal nové léky
byl odeslán na další
vyšetření
byl odeslán ke
specialistovi
jiné

21,70%
15,80%
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DISKUSE
Dotazník vyplnilo celkem 120 respondentů. Přestože plných 53 % tvořili muži, je
poměr mužů a žen v královehradeckém kraji právě opačný. (zdroj SLBD 2001)
Vzhledem k tomu, že dotazníky byly distribuovány na pracovištích , není překvapivé,
že pouze 7,5 % z dotázaných je starší 61 let.
Z celkového vzorku dotázaných, který se zajímá o své zdraví, je z 56 % tvořen ženami
a z 44 % muži. Dále vyšlo najevo, že nejvíce o své zdraví dbá věková kategorie 41 – 60 let.
To platí jak pro muže (56 %), tak i ženy (78 %).
Pohybové aktivity jsou prevencí mnoha nemocí. 22,5 % dotazovaných pravidelně
sportuje. 34,16 % dává přednost vitaminům či potravinovým doplňkům. Toto velké procento
je dáno asi díky mediálním reklamním kampaním. 17,5 % respondentů nedělá pro své zdraví
nic.
60 % dotázaných získává informace o preventivních prohlídkách od zdravotnického
personálu, pouze 16,6 % z médií. V tomto směru jsou síla a vliv médií značně nevyužity.
Na preventivní prohlídky dochází 90,8 % lidí. Přitom aktivně se preventivních
prohlídek účastní pouze 32,5 %. Drtivá většina (58,3 %) se dá přičíst aktivitám
zaměstnavatele, pro něhož jsou preventivní prohlídky dány legislativou.
I když převážná část respondentů (90 %) si je vědoma vlastní zodpovědnosti za své
zdraví, přesto 10 % dotázaných tuto zodpovědnost přenáší na ostatní. Překvapivě hodně lidí
uvedlo, že preventivní prohlídky jsou důležité po celý život. 25,8 % bylo některé
z onemocnění podchyceno právě na preventivních prohlídkách.
Za povšimnutí stojí, že pouze 16,7 % dotázaných se neřídí pokyny lékaře.
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ZÁVĚR
Lidské zdraví je nepředstavitelně složitý stav podmíněný miliony různorodých struktur
a dějů, jejich vzájemných vazeb a vztahů a jejich schopnostmi měnit se, zanikat a znovu se
obnovovat. Čím vším je zdraví ovlivňováno ještě nikdo nevyčíslil a sotva kdy vyčíslí. Přesto
však bylo souhrnně prokázáno, že zdraví je podmíněno z 60 % způsobem života, z 20 %
životním a pracovním prostředím a z 20 % zdravotní péčí. Převážná část rizik, která ohrožuje
zdraví, přichází tedy ze způsobu života, nebo-li je v našich rukou je ovlivnit. Jsou také známy
rizikové faktory neovlivnitelné, jako je věk, pohlaví a dědičnost.
Opakem rizik je ochrana zdraví. Jejím základem je znalost vlastního zdraví, taková
znalost umožňuje aktivní přístup, ovlivňování rizik a jejich snižování a vylučování ze života.
K dosažení co nejlepšího zdraví je důležitá prevence, diagnostika, terapie, rehabilitace,
ale

i ochrana, udržení a rozvoj zdraví jednotlivými občany. Z hlediska ekonomické

výhodnosti je nejdůležitější preventivní péče, neboť dobrý zdravotní stav celé společnosti
šetří výdaje, které je možné využít ve zdravotnictví jiným způsobem (terapie nemocných,
sociální zabezpečení nemocných). Preventivní péče tvoří významnou náplň činnosti
praktických lékařů, zdravotních sester, ale i ostatních

zdravotnických pracovníků.

Poskytováním prevence usilujeme o upevnění zdraví, zabránění vzniku, rozvoji a šíření
onemocnění a vzniku komplikací.¨
Doufejme, že lidé 21. století nebudou uzavřeni do svých individuálních ulit, že budou
zdraví vnímat jako významnou individuální i sociální humánní hodnotu, kterou stojí za to
respektovat, hájit a rozvíjet.
Snad se dočkáme i toho, že jedním z hlavních témat v novinách nebudou
skandalizující články o chybách lékařů, jejich platech a o útocích pacientů na lékaře, ale
budeme se jistě více dovídat o zdravé výživě, zdravém spánku, vhodné dovolené, zdravé
životosprávě apod.
Opravdu se nedá čekat, až nějaký „osvícený politik“ vytvoří pro všechny lidi prostředí
příznivé pro zdraví. Neudělá to ani zdravotnictví. Zdraví lidí je skutečně do značné míry
v rukou občanů, v našich rukou. Jde o nás, o naše životy.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Pavlína Jedličková, jsem studentkou 4. ročníku oboru Ošetřovatelství na Lékařské
fakultě v Hradci Králové a píši bakalářskou práci na téma: „Postoj veřejnosti k preventivním
prohlídkám“.
Chtěla bych Vás poprosit o spolupráci při vyplňování dotazníků. Vyplnění dotazníku je zcela
anonymní a dobrovolné. Vámi vybrané odpovědi zakroužkujte. Tyto údaje budou použity.
Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.
1. Věk

2. Pohlaví

a) 18- 40

a) muž

b) 41 – 60

b) žena

c) 61 a více
3. Stav

4. Vzdělání

a) ženatý/vdaná

a) základní

b) svobodný/á

b) střední odborné

c) rozvedený/á

c) středoškolské s maturitou
d) vysokoškolské

5. Bydliště
a) obec do 500 obyvatel
b) středisková obec
c) město
6. Zajímáte se o své zdraví?
a) ano
b) ne
c) občas
7. Co děláte pro své zdraví?
a) užívám vitamíny a potravinové doplňky
b) zdravě se stravuji
c) pravidelně sportuji
d) nic
e) jiné …………………………………………………………………………………..
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8. Informace o preventivních prohlídkách získáváte
a) od zdravotnického personálu
b) z médií (TV, rádio, noviny)
c) od přátel, rodiny
d) jiné …………………………………………………………………………………...
9. Chodíte na preventivní prohlídky?
a) ano, aktivně
b) ano, na vyzvání
c) ne
10. Kdy jste byl naposledy na preventivní prohlídce?
a) 2005
b) 2004
c) 2003
d) 2002
e) nevzpomínám si
11. Víte, co je obsahem preventivních prohlídek? (zaškrtněte více možných odpovědí)
a) očkování
b) změření krevního tlaku, hmotnosti
c) onkologická prevence – vyšetření prostaty, vyšetření prsu
d) návštěva očního lékaře
e) návštěva stomatologa
12. Myslíte si, že preventivní prohlídky ovlivňují zdraví člověka?
a) ano hodně
b) částečně
c) ne
d) nevím
13. Kdo si myslíte, že je zodpovědný za vaše zdraví?
a) vy sám
b) rodina, partner
c) lékař, zdravotnický personál
d) společnost
e) jiné …………………………………………………………………………………...
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14. Bylo některé vaše onemocnění podchyceno na preventivní prohlídce?
a) ano – napište jaké ……………………………………………………………………
b) ne
15. Dodržujete lékařská doporučení?
a) ano
b) ne
c) částečně
16. Kdo si myslíte, že by vás měl informovat o preventivní prohlídce?
a) lékař
b) sestra
c) jiné …………………………………………………………………………………...
17. Myslíte si, že jsou preventivní prohlídky důležité?
a) pouze v dětství
b) po celý život
c) v pracovním poměru
d) nejsou důležité
18. Při návštěvě praktického lékaře mě na preventivní prohlídku upozorní
a) lékař
b) sestra
c) sám si o ni řeknu
d) jiné …………………………………………………………………………………...
19. Po preventivní prohlídce jste
a) dostal nové léky
b) byl odeslán na další vyšetření
c) byl odeslán ke specialistovi
d) jiné …………………………………………………………………………………...
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Postoj veřejnosti k preventivním prohlídkám
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit zda je veřejnost informovaná o preventivních
prohlídkách a jejich postoji k nim.Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V
teoretické části jsem se snažila nastínit důležitost primární péče a prevence.V empirické části
prezentuji výsledky dotazníku,který vyplnilo 120 respondentů.

Attitude of public towards precautionary medical check –ups

Objective of this bachelor script was to investigate how public is informed about
preventive medical check-up and its opinion about this subject. Scrip is divided into
theoretical and empirical part. In theoretical part I tried to explain importance of primary
medical care and prevention. In observed part I want to present results from questionnaire
which was completed by 120 participants.
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