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Health at a Glance 2020: Europe
- Zhrnutie V roku 2020 sa pandémia ochorenia COVID-19 natoľko rozšírila, že sa stala najzávažnejšou pandémiou
za posledných sto rokov. Kríza v oblasti verejného zdravia vedie k rozsiahlej hospodárskej kríze, ktorá
bude mať v súčasnosti aj budúcnosti závažné dôsledky na kvalitu životných podmienok jednotlivcov a
sociálny blahobyt. Ochorenie COVID-19 odhalilo skrytú zraniteľnosť systémov zdravotnej starostlivosti,
ktorá existovala pred vypuknutím nákazy. Napriek tomu, že sa o prostriedkoch vynakladaných na
zdravotníctvo často hovorí ako o investícii, a nie ako o výdavkoch, stratégie v oblasti zdravotníctva sa
pred krízou výrazne nezmenili. Prostriedky v zdravotníctve sa namiesto prevencie vynakladajú prevažne
na liečebnú zdravotnú starostlivosť.
Ohromujúci vplyv ochorenia COVID-19 na spoločnosť a hospodárstvo spôsobil, že verejné zdravie sa
náhle vrátilo medzi priority politického programu. Úmrtnosť na ochorenie COVID-19 má jasný sociálny
gradient, čo nám smutne pripomína dôležitosť sociálnych determinantov zdravia.
Pandémia ochorenia COVID-19 upozornila na to, že odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti je
potrebné považovať za rovnako dôležité meradlo ich výkonnosti ako dostupnosť, kvalitu a efektívnosť.

Odolnosť systémov zdravotnej starostlivosti pri zvládaní ochorenia COVID-19
Do konca októbra 2020 sa v krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku
nakazilo viac ako sedem miliónov ľudí a 220 000 ľudí na ochorenie COVID-19 zomrelo. Počas prvej
vlny pandémie vírus postihol najmä niektoré západoeurópske krajiny, predovšetkým Belgicko,
Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko, ale aj Švédsko. V auguste 2020
sa však vírus začal výraznejšie šíriť aj do ostatných častí Európy.
Niektorým krajinám sa podarilo minimalizovať zdravotné a hospodárske vplyvy ochorenia
COVID-19
Poskytnúť celkové zhodnotenie reakcií jednotlivých krajín na ochorenie COVID-19 je zatiaľ zložité,
keďže na celom svete sa pandémiu stále nepodarilo zastaviť. Európske krajiny sa snažili v rôznej miere
reagovať na prvú vlnu pandémie na jar roku 2020 a druhú vlnu na jeseň roku 2020. Mnohé krajiny sa v
počiatočných mesiacoch krízy snažili zvýšiť dostupnosť rúšok a ďalších osobných ochranných
prostriedkov. Väčšina krajín sa takisto snažila zvýšiť testovaciu kapacitu, ktorá obmedzovala účinnosť
úsilia vynaloženého na testovanie, trasovanie a sledovanie kontaktov. Zostalo im tak len málo možností,
ako zabrániť šíreniu vírusu počas prvej vlny, čo nevyhnutne viedlo k zavedeniu prísnejších opatrení na
obmedzenie pohybu.
Dobrým príkladom krajiny mimo Európy, ktorej sa podarilo dostať pandémiu ochorenia COVID-19 pod

kontrolu prostredníctvom rýchlych, účinných a cielených opatrení a vyhnúť sa tak úplnému zákazu
vychádzania, je Južná Kórea. Ďalším úspešným príkladom je Nový Zéland. V Európe sa niektorým
krajinám ako Estónsko, Fínsko a Nórsko darilo lepšie brániť šíreniu vírusu a mierniť hospodárske
dôsledky až do októbra roku 2020, čiastočne vďaka geografickým faktorom (nižšej hustote osídlenia),
ale aj vďaka včasnému zavedeniu cielených opatrení na zamedzenie šírenia nákazy a silnej dôvere a
dodržiavaniu pravidiel zo strany obyvateľstva.
Ochorenie výraznejšie postihuje starších ľudí, ohrození sú najmä obyvatelia zariadení
dlhodobej starostlivosti
Vírus výraznejšie postihuje starších ľudí a ľudí so zdravotnými problémami. Takmer vo všetkých
krajinách tvorili minimálne 90 % obetí ochorenia COVID-19 ľudia vo veku od 60 rokov. V mnohých
krajinách pripadala približne polovica alebo viac úmrtí na ochorenie COVID-19 na obyvateľov zariadení
dlhodobej starostlivosti. Počiatočná reakcia bola v mnohých krajinách zameraná na ochranu pacientov
a zamestnancov nemocníc. Až neskôr sa podobné opatrenia prijali na ochranu obyvateľov a
zamestnancov zariadení dlhodobej starostlivosti. Vo viacerých krajinách došlo minimálne k
dvojmesačnému oneskoreniu medzi prvými odhalenými prípadmi ochorenia COVID-19 a vydaním
usmernení na ochranu pred nákazou v zariadeniach dlhodobej starostlivosti. Vo štvrtine krajín, z ktorých
sú dostupné informácie, bol zákaz návštev v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti zavedený až
dva týždne po zavedení obmedzení vo verejnom priestore. Prvá vlna pandémie zvýraznila kľúčovú
dôležitosť ochrany starších ľudí a iných zraniteľných skupín obyvateľstva pred ochorením COVID-19,
pretože sa tým znižuje počet hospitalizácií a úmrtí.
Úmrtia na ochorenie COVID-19 majú jasný sociálny gradient
Výraznejšie zasiahnutí sú aj chudobní ľudia, ľudia žijúci v znevýhodnených oblastiach a etnické
menšiny. Aj toto poukazuje na potrebu výrazne sa zamerať na politiky, ktoré sa sústreďujú na riešenie
sociálnych determinantov zdravia, vrátane inkluzívnych sociálnych a hospodárskych politík a intervencií
nad rámec systému zdravotnej starostlivosti zameraných na základné príčiny nerovností.

Riešenie vplyvu znečistenia ovzdušia na zdravie a dobré životné podmienky
V krajinách EÚ možno 168 000 až 346 000 predčasných úmrtí pripísať znečisteniu ovzdušia
jemnými tuhými časticami
Hoci sa v roku 2020 pozornosť sústredila najmä na ochorenie COVID-19, je dôležité, aby sa nezabudlo
na ďalšie významné rizikové faktory ohrozujúce zdravie vrátane environmentálnych faktorov, ako je
znečistenie ovzdušia. Kvalita ovzdušia sa síce v uplynulých dvoch desaťročiach vo väčšine európskych
krajín zlepšila, ale vo väčšine krajín, najmä vo veľkých mestách, presahuje úroveň znečistenia naďalej
hodnoty uvedené v usmerneniach WHO. Má to závažné dôsledky týkajúce sa zdravia a úmrtnosti ľudí.
Len v roku 2018 možno vplyvu znečistenia ovzdušia jemnými tuhými časticami (PM2.5) pripísať približne
168 000 až 346 000 predčasných úmrtí v krajinách EÚ. Úmrtnosť spôsobená znečistením ovzdušia je
vysoká najmä v strednej a vo východnej Európe, a to v dôsledku väčšieho využívania fosílnych palív. V
rámci jednotlivých krajín sú výraznejšie postihnuté znevýhodnené skupiny, pretože sú viac vystavené
vplyvu znečistenia ovzdušia a je u nich vyššia pravdepodobnosť závažných zdravotných následkov.
Znečistenie ovzdušia spôsobuje hospodárske straty a zníženie úrovne blahobytu približne vo
výške 600 miliárd EUR, čo predstavuje 4,9 % HDP EÚ za rok 2017
Hospodárske straty a zníženie úrovne blahobytu v dôsledku znečistenia ovzdušia sú značné. Z nových
odhadov vplyvu PM2.5 a ozónu vyplýva, že v roku 2017 straty dosiahli hodnotu 600 miliárd EUR, čo
predstavuje 4,9 % HDP celej EÚ. Je to spôsobené najmä vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie na
úmrtnosť, ale aj nižšou kvalitou života a produktivitou práce ľudí, ktorí trpia príslušnými chorobami, ako
aj vyššími výdavkami na zdravotnú starostlivosť.

Snahy o zníženie znečistenia ovzdušia sa musia zamerať na hlavné zdroje emisií. Patria medzi ne
využívanie fosílnych palív pri výrobe energie, v doprave a domácnostiach, ako aj priemyselná a
poľnohospodárska činnosť. Plán Európskej únie na obnovu po kríze spôsobenej pandémiou COVID 19
prináša jedinečnú možnosť presadiť zelenú hospodársku obnovu začlenením environmentálnych
hľadísk do rozhodovacích procesov, čím sa podporí dosiahnutie vnútroštátnych cieľov zníženia emisií
v EÚ do roku 2030.
Sektor zdravotníctva môže k dosiahnutiu tohto cieľa prispieť minimalizovaním svojej environmentálnej
stopy. Prostredníctvom medzirezortných prístupov môžu úrady verejného zdravotníctva prispieť aj k
mestským a dopravným politikám šetrným k životnému prostrediu, pomocou ktorých sa môže presadiť
väčšia pohybová aktivita.

Znižovanie ďalších dôležitých rizikových faktorov pre zdravie
Okrem problémov týkajúcich sa životného prostredia majú na zdravie a úmrtnosť ľudí významný vplyv
aj viaceré meniteľné rizikové faktory ako fajčenie, konzumácia alkoholu, nezdravá výživa, nedostatok
pohybovej aktivity a obezita
Fajčenie je naďalej najvýznamnejšou príčinou predčasnej úmrtnosti v celej EÚ a spôsobuje
približne 700 000 úmrtí ročne
Napriek pokroku v znížení miery fajčenia v uplynulých desaťročiach zostáva spotreba tabaku najväčším
behaviorálnym rizikovým faktorom z hľadiska zdravia a spôsobuje v krajinách EÚ približne 700 000
úmrtí ročne.
Škodlivá konzumácia alkoholu spôsobuje v krajinách EÚ ďalších 255 000 až 290 000 úmrtí ročne. Hoci
sa spotreba alkoholu v mnohých krajinách vďaka politikám kontroly jeho spotreby za posledných desať
rokov znížila, vysoká konzumácia alkoholu zostáva problémom. Tretina dospelých uvádza, že za
posledný mesiac u nich došlo aspoň raz k nárazovému pitiu alkoholu, a viac ako pätina dospievajúcich
vo veku 15 rokov uvádza, že sa v živote opili viac ako jedenkrát.
Každý šiesty dospelý človek v krajinách EÚ je obézny, pričom v miere nadváhy a obezity
existujú veľké sociálno-ekonomického rozdiely
Miera obezity u dospelých naďalej stúpa vo väčšine krajín EÚ, pričom viac ako každý šiesty dospelý v
EÚ je obézny. Obezita je zároveň jedným z potvrdených rizikových faktorov, ktorý spôsobuje
komplikácie pri ochorení COVID-19. V miere nadváhy a obezity existujú veľké sociálno-ekonomické
rozdiely, ktoré často začínajú už v mladom veku. Napríklad miera nadváhy a miera obezity u detí, ktoré
žijú v rodinách s najnižším príjmom, je približne dvojnásobná v porovnaní s deťmi, ktoré žijú v rodinách
s najvyšším príjmom.

Zabezpečenie všeobecného a účinného prístupu k starostlivosti pre celú
populáciu
Väčšina krajín EÚ dosiahla všeobecné pokrytie z hľadiska základného súboru zdravotných služieb, čo
je kľúčové pre účinné zvládanie pandémie ochorenia COVID-19. Rozsah zahrnutých služieb a miera
spoluúčasti na výdavkoch sa však značne líšia. Účinný prístup k rôznym druhom starostlivosti môže byť
obmedzený aj v dôsledku nedostatku zdravotníckych pracovníkov, dlhých čakacích lehôt alebo veľkých
vzdialeností do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia.
V roku 2018 len malá časť populácie vo väčšine krajín EÚ uviedla neuspokojené potreby v oblasti
zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu bol tento podiel v celej EÚ takmer päťkrát väčší v domácnostiach
s nízkymi príjmami ako v domácnostiach s vysokými príjmami. Okrem toho môže byť dostupnosť
zdravotnej starostlivosti obmedzená, keď si vyžaduje vysoké doplatky. V krajinách EÚ v priemere hradia

približne pätinu výdavkov na zdravotnú starostlivosť domácnosti vo forme doplatkov, ale v Bulharsku,
Grécku, Lotyšsku a na Malte predstavujú tieto výdavky viac ako tretinu. Vo všeobecnosti platí, že krajiny
s vysokým podielom doplatkov majú aj vyšší podiel obyvateľstva, ktoré čelí katastrofálnym doplatkom
za zdravotnú starostlivosť, a to najmä medzi nízkopríjmovými skupinami.
Pandémia ochorenia COVID-19 zvýraznila nedostatok zdravotníckych pracovníkov v
mnohých krajinách, ako aj potrebu mechanizmov na rýchlu mobilizáciu ľudských zdrojov v
časoch krízy
Hoci sa počet lekárov a zdravotných sestier v uplynulom desaťročí zvýšil v takmer všetkých krajinách
EÚ, v mnohých krajinách nedostatky pretrvávajú. Tieto nedostatky sa ešte viac zvýraznili počas
pandémie ochorenia COVID-19, keď sa zdravotnícki pracovníci dostali pod silný tlak. Mnohé krajiny sa
snažili rýchlo mobilizovať dodatočný personál, často povolávaním neaktívnych zdravotníckych
pracovníkov a tých, ktorí sú na dôchodku, ako aj mobilizovaním študentov medicíny, ošetrovateľstva a
ďalších zdravotníckych vzdelávacích programov v najvyšších ročníkoch. Niektorým krajinám sa takisto
podarilo presunúť personál z menej zasiahnutých do viac zasiahnutých regiónov. Táto kríza zdôraznila
aj potrebu vytvárať dodatočné rezervné kapacity, ktoré možno rýchlo mobilizovať.
Čakacie lehoty na plánované chirurgické zákroky sa po pandémii ochorenia COVID-19
pravdepodobne ešte predĺžia
Dlhé čakacie lehoty na zdravotné služby, ako sú plánované chirurgické zákroky, predstavujú dlhodobý
problém v mnohých krajinách EÚ. Už pred pandémiou COVID-19 sa čakacie lehoty na plánované
chirurgické zákroky v mnohých krajinách predlžovali, keďže dopyt po chirurgických zákrokoch stúpal
rýchlejšie ako ponuka. Tieto čakacie lehoty sa v krátkodobom horizonte pravdepodobne budú
predlžovať vo viacerých krajinách, keďže počas pandémie sa mnohé plánované chirurgické zákroky
odložili. Krajiny ako Dánsko a Maďarsko, ktorým sa podarilo dosiahnuť trvalé skrátenie čakacích lehôt
na mnohé plánované zdravotné služby, typicky kombinujú opatrenia na strane ponuky a opatrenia na
strane dopytu s pravidelným monitorovaním pokroku.

Monitorovanie a zlepšovanie stavu zdravia v EÚ
Health at a Glance: Europe 2020 je výsledkom prebiehajúcej úzkej spolupráce medzi OECD a
Európskou komisiou, ktorá sa zameriava na zlepšenie poznatkov o otázkach zdravia v jednotlivých
krajinách a v celej EÚ v rámci cyklu Komisie State of Health in the EU.

V roku 2016 Európska komisia začala cyklus State of Health in the EU, ktorého cieľom je pomôcť
členským štátom EÚ zlepšiť zdravie ich občanov a výkonnosť ich systémov zdravotnej
starostlivosti. Health at a Glance: Europe je prvým výstupom dvojročného cyklu, v ktorom sa
každý párny rok prezentujú rozsiahle údaje a porovnávacie analýzy, ktoré možno použiť na
identifikáciu silných stránok a možností zlepšenia zdravia a systémov zdravotnej starostlivosti.
Druhým krokom cyklu sú zdravotné profily krajín všetkých členských štátov EÚ. Ďalšie vydanie
týchto profilov bude uverejnené v roku 2021 v spolupráci s European Observatory on Health
Systems and Policies a poukáže sa v nich na osobitné črty a výzvy spojené so zdravotnou
starostlivosťou v jednotlivých krajinách. Po sprievodnej správe, ktorú Európska komisia zverejňuje
spolu s profilmi, je posledným krokom cyklu séria dobrovoľných výmen s členskými štátmi. Sú to
príležitosti na podrobnejšiu diskusiu o niektorých výzvach a možných politických reakciách.
Informácie: ec.europa.eu/health/state/summary_sk

