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ZHRNUTIE 
 
Na konci roka 2006 začala Komisia konzultačný proces založený na dokumente 
„Zdravie v Európe: strategický prístup - diskusný dokument k stratégii v oblasti zdravia“1. 
Tieto konzultácie mali umožniť zainteresovaným subjektom poskytnúť podnety k tomu, 
ako by sa mala vyvíjať a implementovať nová stratégia v oblasti zdravia2. Vo februári 
2007 sa tieto konzultácie skončili. Komisia dostala 153 odpovedí. Návrh bol prijatý 
kladne, keďže poskytol nový zastrešujúci, strategický a koherentný rámec pre politiku 
v oblasti zdravia pre ďalšie desaťročie.  
Mnohí respondenti označili nielen zdravie ako také, ale i zdravie ako kľúčový faktor 
európskeho hospodárskeho rastu, za cenný cieľ investícií v Európskej únii. 
  
Všeobecne podporili prístup, ktorý navrhla Komisia: vyvíjanie činnosti v mnohých 
podstatných otázkach zdravia, rozvíjanie dôkladnejšieho prístupu k hľadisku zdravia vo 
všetkých politikách a intenzívnejšie angažovanie sa v riešení globálnych problémov. 
Väčšina respondentov podčiarkla dôležitosť prijatia opatrení tam, kde je jasná pridaná 
hodnota pre Európu a kde ide o úlohy cezhraničného charakteru.  
 
Mnohí respondenti sa ďalej vyjadrili v tom zmysle, že je potrebné posilniť európsku 
spoluprácu v mnohých oblastiach vrátane ohrozenia zdravia, nerovnosti v oblasti 
zdravia, informácií o zdraví a podpory zdravého životného štýlu. Osobitne zdôraznené 
bolo bremeno neprenosných chorôb, na boj proti ktorým treba prijať efektívne opatrenia. 
Respondenti zdôraznili taktiež potrebu rozvoja európskeho zdravotného informačného 
systému s voľným prístupom k porovnateľným údajom. Pokiaľ ide o implementáciu, 
mnohí respondenti privítali zavedenie mechanizmu štruktúrovanej spolupráce 
s členskými štátmi pri použití metód, ktoré boli vyskúšané a testované v rámci otvorenej 
metódy koordinácie. Niektorí respondenti však navrhli alternatívne prístupy vrátane 
rozvoja existujúcich alebo vytvorenia nových orgánov pre dohľad nad implementáciou 
príslušnej stratégie na európskej úrovni.   
 
Respondenti považovali ďalej za veľmi dôležité stanoviť ciele zdravotnej stratégie 
a navrhli niekoľko krátkodobých a dlhodobých cieľov. Požadovali tiež ukazovatele 
výsledkov a procesu, ktoré umožnia monitorovať pokrok v napĺňaní cieľov zdravotnej 
stratégie. Tieto ukazovatele by sa mali určiť v spolupráci s členskými štátmi. Členské 
štáty by boli zodpovedné za poskytnutie údajov a Komisia by poskytla mechanizmus na 
monitorovanie a hodnotenie pokroku. 
 
Nakoniec mnoho respondentov zdôraznilo, že úspech tejto stratégie bude spájaný 
s tým, že stratégia má jasné napojenie na opatrenia prijímané v členských štátoch. Toto 
by si vyžadovalo jednoznačnú existenciu zmyslu pre spoluzodpovednosť a aktívneho 
zaangažovania zo strany orgánov verejného zdravotníctva a ostatných 
zainteresovaných subjektov. Kvôli tomu odporučili niektorí respondenti nielen rozvoj 
strategického prístupu Európskeho spoločenstva, ale i doplnkových akčných plánov 
v členských štátoch.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/strategy_discussion_en.pdf 
2 Komisia odštartovala predtým v roku 2004 proces zvažovania „Vytvorenie podmienok pre pevné zdravie pre všetkých“, 
ktorý predložil zainteresovaným subjektom na zváženie niektoré všeobecné predstavy o obsahu a rozsahu zdravotnej 
stratégie. http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/reflection_process_en.htm.  
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