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ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 
•  Jde o schopnost lidí získávat potřebné 

informace, rozumět jim a rozhodovat i 
jednat v běžném životě tak, aby bylo 
dobré pro zdraví a aby to přispívalo ke 
zlepšení zdravotních i životních 
podmínek.  

•  Jde i o to, aby zdravotnický systém i další 
sociální systémy, organizace a instituce 
vycházely lidem vstříc a aby jim 
pomáhaly zlepšit zdraví i celkovou 
zdravotní situaci.       2 



  Zdravotnictví České republiky, 2001, č. 3-4, 113-115 

V širším evropském i světovém kontextu se zdravotní 
gramotnost jeví jako jedna ze základních podmínek 
účinné, hospodárné, kvalitní, dostupné, humánní a trvale 
udržitelné zdravotní péče.  



http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0011/199532/
Health2020-Long.pdf 
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Ministerstvo zdravotnictví 
ČR: Zpráva o zdraví 
obyvatel České republiky. 
Praha, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, 2014. 
 
Ministerstvo 
zdravotnictví: Zdraví 2020. 
Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a 
prevence nemocí. Praha, 
Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, 2014. 



DVA STRATEGICKÉ CÍLE 

•  zlepšit zdraví obyvatel a snížit 
nerovnosti v oblasti zdraví;  

•  posílit roli veřejné správy v oblasti 
zdraví a přizvat k řízení a rozhodování 
všechny komponenty společnosti, 
sociální skupiny i jednotlivce. 
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•  Zdraví, jeho měření a 
determinanty (kapitoly 1-5) 

 
•  Historie péče o zdraví a 

základní metody zdravotní 
péče (kapitoly 6-12) 

 
•  Zdravotní gramotnost 

(kapitoly 13-16) 
 
•  Veřejná zdravotní politika 

(kapitoly 17-19) 
 
•  Pozvání na společnou cestu 

ke zdraví  
     (kapitoly 20-22) 
 
•  Přílohy (materiály SZO a 

stručný slovníček) 
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HEALTH EXPECTANCY: HEALTHY LIFE YEARS (HLY)  

úmrtí 

LIFE EXPECTANCY 

STŘEDNÍ DÉLKA ŽIVOTA, NADĚJE DOŽITÍ 
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FUNKČNÍ ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 

Týká se výsledku tradiční zdravotní 
výchovy spočívající v poskytování 
informací o zdravotních rizicích a o 
tom, jak si počínat ve zdravotnickém 
systému. Cílem je rozšířit a 
prohloubit znalosti lidí o zdravotních 
rizikových faktorech.  



INTERAKTIVNÍ  
ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST  

Do značné míry obsahuje nové 
zaměření zdravotní výchovy 
v posledních 20 letech. Záměrem 
je zde rozvíjet schopnosti lidí 
jednat samostatně, zejména 
posílit jejich motivaci a 
odpovědnost při respektování 
pokynů.  
 



KRITICKÁ  
ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST 

Rozvíjí u jedinců takové 
schopnosti, které se týkají jak 
jejich individuálního chování, tak 
sociálně a politicky orientovaných 
činností, jejichž smyslem je podílet 
se na vytváření zdravotně 
příznivého sociálního prostředí.  
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