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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 30. 6. 2009 29
Vydání publikace „Statistika světového zdraví 2009“ 

Release of „World Health Statistics 2009” report  
Souhrn 

Tato aktuální informace upozorňuje na aktuální vydání publikace Světové zdravotnické organizace se 
zdravotnickými údaji „Statistika světového zdraví 2009“. 

Summary 
This topical information draws an attention to the current World Health Organization’s release of the 

„World Health Statistics 2009” report. 

Úvod 
Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala již poněkolikáté publikaci se 

zdravotnickými údaji za svých 193 členských států pod názvem World Health Statistics 
2009. Tato publikace přináší letos, kromě pravidelně zařazovaných údajů, navíc 
i samostatnou část věnovanou zdokumentování pokroku v oblasti Rozvojových cílů 
tisíciletí (Millenium Development Goals), které se týkají zdraví a rovněž obsahuje novou 
sekci věnovanou vybraným infekčním onemocněním. Publikace je dostupná na webových 
stránkách WHO v šesti jazycích (arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština 
a španělština). 

V první části publikace nazvané „Health-related Millennium Development Goals“ je 
poskytnut přehled o současném stavu a vývoji v naplňování Rozvojových cílů tisíciletí 
u 19 ukazatelů, které se přímo týkají nebo souvisejí se zdravím. Druhá část s názvem 
„Global Health Indicators“ poskytuje přehled údajů v devíti tématických oblastech, za které 
poskytuje aktuální údaj a pro možnost srovnání v čase obvykle i referenční údaj(e) za 
starší období:  

• Úmrtnost a zátěž nemocemi (např. střední délka života a kojenecká úmrtnost) 

• Úmrtnost a nemocnost podle příčin (např. mateřská úmrtnost a výskyt HIV)  

• Vybraná infekční onemocnění: počet vykázaných případů (např. tuberkulóza) 

• Pokrytí zdravotními službami (např. očkování u dětí a poskytování prenatální péče) 

• Rizikové faktory (např. přístup k nezávadné pitné vodě a spotřeba alkoholu) 

• Zdravotničtí pracovníci, infrastruktura, základní léčiva (např. nemocniční lůžka) 

• Výdaje na zdraví (např. podíl výdajů na zdraví na HDP) 

• Nerovnosti ve zdraví (např. rozdíly v úmrtnosti podle příjmu domácnosti) 

• Demografické a socio-ekonomické statistiky (např. přírůstek obyvatel).  

http://www.who.int/en/
http://www.who.int/whosis/whostat/2009/en/index.html
http://www.un.org/milleniumgoals/
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Každá tématická část je uvedena stručným komentářem, po kterém následuje tabulka 
s ukazateli za jednotlivé členské státy, za jednotlivé regióny WHO a skupiny zemí podle 
ekonomické úrovně. 

Publikace se snaží prezentovat údaje za všechny členské státy WHO, což znamená, že 
jsou zahrnuty státy na různé úrovni sociálního a ekonomického rozvoje, s velkou odlišností 
v systémech péče o zdraví a různou dostupností, způsobem zachycení a kvalitou údajů 
o zdraví a zdravotnických systémech. To vše je potřeba brát v úvahu při interpretaci 
a používání údajů. 

Následující tabulka dokumentuje na několika základních ukazatelích zdraví 
a zdravotnických systémů rozdíly mezi Českou republikou a šesti regióny světa podle 
WHO: 

Ukazatel Rok Afrika
východní
Středo-

moří

jiho-
východní

Asie

západní 
Pacifik

Severní
a Jižní

Amerika
Evropa Česká 

republika

Střední délka života při narození
za obě pohlaví 2007 52 64 65 74 76 74 77 

Výskyt HIV u populace 15 let
a více na 100 000 obyvatel 2007 4 735 202 295 89 448 336 17 

Proočkovanost dětí do 1 roku
na spalničky 2007 74 84 73 92 93 94 97 

Procento kuřáků v populaci
15 let a více 2005 11 18 22 31 25 35 31 

Počet lékařů na 10 000 obyvatel 2000–7 2 10 5 14 19 32 36 

Výdaje na zdraví na jednoho 
obyvatele (PPP int. $)* 2006 111 259 85 461 2 788 1 719 1 511 

Střední délka života při narození 
za obě pohlaví 2007 76 94 96 109 112 109 113 

Výskyt HIV u populace 15 let
a více na 100 000 obyvatel 2007 735 31 46 14 70 52 3 

Proočkovanost dětí do 1 roku
na spalničky 2007 90 102 89 112 113 115 118 

Procento kuřáků v populaci
15 let a více 2005 42 69 85 119 96 135 119 

Počet lékařů na 10 000 obyvatel 2000–7 15 77 38 108 146 246 277 

Výdaje na zdraví na jednoho 
obyvatele (PPP int. $)* 2006 14 33 11 58 353 218 191 

* PPP int. $ = purchasing power parity at international dollar rate (měnová jednotka, která zohledňuje kupní sílu obyvatel
                      v jednotlivých zemích)

Základní ukazatele zdraví a zdravotnických systémů v regiónech WHO a v ČR

Poměr (celý svět = 100)

Hodnota ukazatele

 

Vypracoval: Ing. Jakub Hrkal  

http://www.who.int/about/regions/en/index.html

