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85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SZÚ – POSTOJE 
SPOLEČNOSTI K PREVENCI V DOBĚ JEHO 

ZALOŽENÍ A V SOUČASNOSTI

THE 85TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING
OF THE NIPH – SOCIETY’S ATTITUDES TOWARDS 

PREVENTION THEN AND NOW

MILENA ČERNÁ

Státní zdravotní ústav, Praha

Dne 5. listopadu 2010 oslavil Státní zdravotní ústav 
své 85. narozeniny. Když byl v uvedený den SZÚ 
v roce 1925 slavnostně otevřen, řekl tehdejší minis-
tr zdravotnictví, Msgre. Jan Šrámek, že „…novým 
ústavem dostává se správě zdravotní důležitého do-
plnění, dostává se jí nástroje, prostředníka i rádce, 
který bude jí pomocníkem v aplikaci a vyhledávání 
vědeckých poznatků hygienických k účelům praxe 
životní, k dobru obyvatelstva“ (1). O otevření SZÚ 
psaly tehdy velice vzletně a nadšeně všechny význam-
né deníky. Zdá se, že tehdejší poválečná doba byla – po 
letech válečného strádání obyvatelstva, hladu, infekcí 
a dalších zdravotních důsledků válečných útrap – pre-
ventivním přístupům velice nakloněna. Věstník českých 
lékařů (2), v článku MUDr. Edvarda Břeského „O povo-
lání lékaře“, uvádí (cituji) „Moderní lékařská věda vyvíjí 
se směrem preventivním, tj. chce uvědoměle nemocem 
předcházet a ne je pozdě a často bez úspěchu léčit. K pro-
fylaxi patří v prvé řadě výchova občanstva ke zdraví, péče 
ochranně zdravotní a veřejné zdravotnictví“ Rovněž ke 
konci článku autor uzavírá, že „Budoucnost lékařského 
stavu jest v profylaxi, na poli veřejné hygieny a sociální-
ho lékařství“ (konec citace). S těmito myšlenkami by se 
bezesporu mohl ztotožnit i kdokoliv z našich současných 
odborníků v oblasti ochrany a podpory zdraví. 

Zdálo by se tedy, že ochrana a podpora veřejného 
zdraví, směřující k ideálu zdravé populace, je i v sou-
časnosti významné téma, které by mělo být v centru 
zájmů našich vrcholových i regionálních politiků, 
odborné veřejnosti a prakticky celé populace. Bohu-
žel, není tomu tak a měli bychom si klást otázku, jaké 
jsou důvody současného nezájmu a malé společenské 
podpory preventivních oborů. 

Na první pohled se nabízí několik možných vysvět-
lení, která však zdaleka nemohou být vyčerpávající: 
1.  Naší společnosti se daří tak dobře, že zdravotní 
problémy spojené s infekčními i neinfekčními cho-
robami, rizika nesprávných životních zvyklostí či 
zdravotní rizika znečištění životního prostředí nepo-
kládá za důležité. Neuvědomuje si přitom, že tento 
stav nastal právě proto, že ochrana a podpora zdraví 
účinně fungovala a zatím stále funguje.
2.  Současná společnost je vedena k preferenci po-
kud možno rychlých ekonomických řešení spojených 

s bezprostředním ziskem či okamžitým efektem, 
zatímco preventivní opatření vyžadují určité vstup-
ní náklady a delší dobu, než se jejich efekt projeví. 
Dlouhodobý ekonomický zisk těchto preventivních 
přístupů (např. snížená nemocnost, pokles pracovní 
neschopnosti, nižší náklady na léčbu) pak již společ-
nost nevyhodnocuje a tudíž ani nevnímá. 
3.  Politická reprezentace současné doby přestává vy-
užívat nebo dokonce respektovat názory odborných 
společností v oblasti preventivních oborů či odborné 
kapacity fakultních pracovišť preventivního lékařství.

Proces určité devalvace postojů naší společnosti 
k ochraně a podpoře zdraví by si určitě zasloužil hlub-
ší analýzu současných problémů, zejména s ohledem 
na jejich dopad v horizontu dalších generací. 

Na malý společenský zájem o ochranu a podporu 
zdraví poukázala i nízká účast novinářů na tiskové 
konferenci pořádané 5. 11. 2010 u příležitosti 85. na-
rozenin SZÚ. Z hlediska současného, téměř klipové-
ho vnímání událostí je to pochopitelné – co senzač-
ního může být na 85leté existenci instituce, jejíž čin-
nost nebyla spojena s žádnou dramatickou událostí, 
žádným korupčním skandálem? Ale vždyť právě kon-
tinuita činnosti SZÚ, schopnost instituce a jejích pra-
covníků přežít zásahy různých politických systémů do 
jeho činnosti a přesto vykonávat všechno to, k čemu 
byl SZÚ původně, tedy v r. 1925, určen a vybudován, 
je skutečnost, která je hodna pozoru!

Popřejme tedy SZÚ, aby mohl dále rozvíjet svou čin-
nost na poli ochrany a podpory zdraví, aby pokračoval ve 
spolupráci s významnými mezinárodními organizacemi 
a aby v plné síle za 15 let oslavil sto let své existence.  
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