
Rast ľudskej populácie 

Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, PriF UK, Bratislava

Zuzana Kramárová

Presenter
Presentation Notes
Podľa WHO - World population prospects, the 2008 revision



Rast ľudskej populácie 

• Podľa správy OSN (World population prospects, 
the 2008 revision) dosiahne svetová populácia v 
roku 2011 7 mld. (súčasný stav 6,8 mld.) a 
prekročí 9 mld. do roku 2050

• Najväčší nárast bude zaznamenaný v rozvojových 
krajinách (podľa odhadov by mala do roku 2050 
populácia narásť zo súčasných  5,6 mld. na 7,9 
mld.)

• Vekové skupiny od 15 do 59 r. a 60 r. a viac budú 
najširšie zastúpenými, jednou z príčin bude pokles 
počtu detí mladších ako 15r. 

• Čo sa populácie v rozvinutejších regiónoch týka, je 
očakávaná zmena minimálna
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Svetová populácia, 1950-2050, rôzne varianty
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http://math.berkeley.edu/~galen/popclk.html
Možnosť vyrátať veľkosť ľudskej populácie 
V rôznych rokoch

Rast ľudskej populácie

http://math.berkeley.edu/~galen/popclk.html


Rast ľudskej populácie
• V súčasnosti je populácia v menej rozvinutých 

krajinách stále „mladá“, deti mladšie ako 15r. 
tvoria 30% populácie a mladí ľudia (15-24r.) 
predstavujú 19%

• V najmenej rozvinutých krajinách predstavujú deti 
pod 15r. 40% populácie a mladí ľudia tvoria 20%

• V celosvetovom merítku je populácia ľudí vo veku 
60r. a viac najrýchlejšie rastúcou (očakávaný 
nárast je o viac ako 50% v priebehu 40r.) →
starnutie populácie

• Znižovanie pôrodnosti → starnutie populácie (platí 
aj pre rozvojové krajiny, plánované rodičovstvo)
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Rast ľudskej populácie

Svetová mapa pôrodnosti (2005-2010)

Najvyššia pôrodnosť-Afrika 
Detí 

Podľa „UN TFR ranking“ 
Niger-top; SR-187 miesto
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_territories_by_fertility_rate he UN TFR Ranking is a list of countries by total fertility rate (TFR): the expected number of children born per woman in her child-bearing years. Figures are from the 2006 revision of the United Nations World Population Prospects report, for the period 2000-2005 and 2004-2010, using the medium assumption.[1] Only countries/territories with a population of 100,000 or more in 2007 are included. Rank is based on 2005-2010 figure. 
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Rozvojové krajiny
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Rozvojová krajina alebo (pojem z čias studenej vojny) krajina tretieho sveta je krajina, ktorá má nízky HDP na obyvateľa, nízky index ľudského rozvoja, vysokú úmrtnosť a veľmi nízky celkový životný štandard. Neexistuje však žiadna objektívna definícia rozvojovej krajiny; vo všeobecnosti tieto štáty nie sú tak rozvinuté ako členské štáty OECD, sú to teda prevažne štáty mimo OECD, ktoré sa označujú ako rozvinuté krajiny či krajiny prvého sveta.Rozvojové krajiny sú zväčša bývalé kolónie. Pod nevýkonné hospodárstvo sa podpisujú orientácia na poľnohospodárstvo a ťažobný priemysel, ako aj občianske vojny (dôsledky kolonizácie), ale v neposlednom rade aj nízka vzdelanosť obyvateľstva, prírodné katastrofy a neschopnosť im čeliť a odstraňovať ich následky. Významným problémom rozvojových krajín sú aj rôzne epidémie, ktorých šírenie je uľahčené nedostatočnou zdravotníckou starostlivosťou, nezamestnanosť a nízke ohodnotenie pracujúcich a z toho vyplývajúca nesolventnosť obyvateľstva.Ako rozvojové krajiny sa obvykle označujú všetky africké krajiny (okrem Južnej Afriky), latinskoamerické krajiny, krajiny juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej Ázie a všetky krajiny Oceánie s výnimkou Austrálie a Nového Zélandu.



Zdravie
Veľa krajín zaznamenalo signifikantný pokrok v oblasti 
zdravotníctva a zdravia obyvateľov, avšak rozdiely 
medzi niektorými krajinami a sociálnymi vrstvami 
v rámci krajín sa ešte zväčšili

Sociálne, demografické a epidemiologické zmeny 
podporované globalizáciou, urbanizáciou a starnutím 
populácie predstavujú výzvu, neporovnateľnú 
s obdobím spred tridsiatich rokov
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Zdravie
Detská úmrtnosť

V každom regióne (okrem afrického) sú krajiny, kde mortalita 
detí pod 5 r. klesla na jednu pätinu v porovnaní s obdobím spred 
tridsiatich rokov (Čile, Malajzia, Portugalsko a Thajsko). Tieto 
výsledky súvisia so zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti 
(umožnenému priaznivou politickou situáciou, ekonomickým 
rastom).

Ak by deti umierali v takej miere ako v roku 1978, v roku 2006 
by celosvetovo umrelo 16,2 mil. detí. V skutočnosti umrelo „len“ 
9,5 mil.  Tento rozdiel, 6,7 mil. úmrtí, zodpovedá 18 329 
zachráneným detským životom každý deň.
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Zdravie
Výber krajín najlepšie si počínajúcich pri znižovaní 
úmrtnosti detí pod 5 r. (o viac ako 80%), 1975-2006

Úmrtia na 1000 detí pod 5r.

Žiadna z afrických krajín nedosiahla zníženie 
úmrtnosti detí pod 5 r. o viac ako 80%
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Zdravie

Úmrtia na 1000 detí pod 5r.

Miera úmrtnosti detí pod 5 r. v roku 1975, 
podobná vo všetkých krajinách

Znižovanie úmrtnosti detí pod 5 r., 1975-2006

Subsaharská Afrika,
2006
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Zdravie

Detská úmrtnosť

Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú veľmi výrazné. Tento 
rozdiel súvisí najmä s ekonomickou situáciou jednotlivých krajín.

Obzvlášť oblasť Afriky stagnuje.

Z globálneho hľadiska je 20 krajín z 25, kde mortalita detí pod 5 
r. predstavuje dve tretiny alebo viac  úrovne z roku 1975, 
v subsaharskej Afrike.
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Zdravie
Najčastejšie príčiny úmrtia, 2004-2030

Úmrtia (mil.) Dopravné nehody
Neurovaskulárne 
ochorenia
Ischemická ch. srdca
Rakovina

Perinatálne príčiny
Akútne respiračné infekcie

Hnačkové ochorenia
Malária

HIV/AIDS
Tuberkulóza
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Zdravie
Najčastejšie príčiny úmrtia

• V budúcnosti vzrastie miera nehodovosti na cestách, 
úmrtia spôsobené konzumáciou tabakových výrobkov 
predbehnú úmrtia súvisiace s HIV/AIDS

• Dokonca v Afrike, krajine  s pretrvávajúco mladšou 
populáciou (na rozdiel od trendu v iných krajinách), 
patria fajčenie, zvýšený krvný tlak a zvýšené hladiny 
cholesterolu k 10 najrizikovejším faktorom vzniku 
ochorení



Populácia v roku 2015, s AIDS a bez AIDS, podľa pohlavia  a veku, Južná Afrika

muži ženy

Populácia (tisíce)

s AIDS
bez AIDS

Vek
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Distribúcia úmrtí podľa veku (%), Južná Afrika, 1985-1990 a 2005-2010
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Deti v Afrike sú vo väčšej miere ohrozené dopravnými nehodami 
ako deti v ktorejkoľvek z európskych krajín

Počet detí zabitých 
pri dopravných nehodách 
na 100 000 obyvateľov



Zdravie
Starnutie populácie a zdravie

Do roku 2050 budú 2 mld. ľudí svetovej populácie 
staršie ako 60 r., približne 85% z nich bude žiť 
v súčasných rozvojových krajinách, prevažne 
v mestských oblastiach

Kombinácia urbanizácie, starnutia populácie 
a globalizácie (globalizáciou ovplyvneného životného 
štýlu)  prispieva k chronickým ochoreniam

Starnutie populácie → multimorbidita



Zdravie
Starnutie populácie a zdravie

• 25% ľudí vo veku 65-69 r. a 50% vo veku 80-84 r. 
trpia dvoma alebo viacerými chronickými ochoreniami 
súčasne (v populácii s nedostatočným sociálnym 
zabezpečením, je zvýšená pravdepodobnosť 
multimorbidity takisto u detí a mladistvých)

• Frekvencia výskytu multimorbidity v rozvojových 
krajinách nie je dostatočne zdokumentovaná (v 
kontexte s HIV/AIDS, podvýživou, maláriou je 
situácia prehľadnejšia)



Zdravie
Rôzne

Miera pokrytia očkovaním v subsaharskej Afrike je ešte stále výrazne 
nižšia v porovnaní so zvyškom sveta

V súčasnosti využíva antikoncepčné prostriedky (prevencia niektorých 
ochorení, plánované rodičovstvo) len 21% populácie Afriky, zatiaľ čo 
v ostatných rozvojových krajinách je to až 61%

Nárast v používaní antikoncepčných prostriedkov je sprevádzaný 
znížením potratovosti vo všetkých krajinách okrem Afriky, kde miera 
potratovosti dokonca vzrástla, potraty sú uskutočňované v nevhodných 
až nebezpečných podmienkach

Pôrodná starostlivosť je takisto problematická, v 33 krajinách  
subsaharskej Afriky je menej ako polovica pôrodov ročne uskutočnená 
za asistencie vyučeným zdravotným personálom; v tejto oblasti, na 
rozdiel od ostatných rozvojových krajín, zatiaľ nebol zaznamenaný 
žiadny progres 



Zdravie
Urbanizácia a zdravie

Pred tridsiatimi rokmi žilo v mestách okolo 38% svetovej populácie, 
v roku 2008 to bolo viac ako 50%, čo je 3,3 mld.

Do roku 2030 bude v urbanizovaných oblastiach žiť skoro 5 mld.ľudí

Jedna tretina  populácie žijúcej v mestách (viac ako 1 mld.) žije 
v slumoch (miestach kde chýba stále prístrešie, dostačujúci životný 
priestor, prístup k čistej vode a sanite)

Slumy sú náchylnejšie voči požiarom, povodniam a zosuvom pôdy a ich 
obyvatelia  sú vo väčšej miere vystavení znečisteniu, nehodám, násiliu

Strata sociálnych väzieb spolu s globalizáciou nezdravých životných 
štýlov  prispieva ku vzniku prostredia, ktoré rozhodne nie je priaznivé 
pre zdravie



Voda

http://www.who.int/features/factfiles/water/en/index.html

Voda je nevyhnutná pre život väčšiny organizmov na
Zemi

Množstvo sladkej vody na Zemi je limitované a jej
kvalita je pod neustálym tlakom (môže byť ovplyvnená
prítomnosťou infektov, toxických látok atď.)

Jeden z troch ľudí na svete trpí nedostatkom vody
pre naplnenie základných potrieb

Tento problém sa zhoršuje so zväčšovaním miest
(urbanizáciou) a nárastom svetovej populácie, so
zvýšenou spotrebou vody v poľnohospodárstve,
priemysle a domácnostiach



Voda

http://www.who.int/features/factfiles/water/en/index.html

Niekoľko základných faktov k nedostatku 
vody:

Nedostatok vody sa vyskytuje dokonca 
v oblastiach, kde je dostatok zrážok/sladkej 
vody. Nakladanie s vodou, t.j. jej uskladnenie, 
využitie a distribúcia v spoločnosti, takisto 
kvalita dostupnej vody, predurčuje jej 
dostupnosť pre naplnenie potrieb domácností, 
priemyslu, poľnohospodárstva a životného 
prostredia 

Skoro jedna pätina svetovej populácie žije 
v oblastiach, kde je voda vzácna. Jedna štvrtina 
svetovej populácie z rozvojových krajín čelí 
nedostatku vody kvôli nerozvinutej 
infraštruktúre potrebnej na transfer vody 
z riek a zvodnených horizontov.



Voda
Nedostatok vody núti ľudí využívať nebezpečné zdroje pitnej vody,
takisto komplikuje dodržiavanie základnej hygieny.

Zlá kvalita vody zvyšuje riziko nakazenia niektorými hnačkovými
ochoreniami, ako napríklad cholera, dyzentéria atď. Ďalším ochorením
spojeným s nedostatkom vody je chronické ochorenie spojivky
(trachóm), mor a týfus.

Ľudia z chudobných mestských a vidieckych oblastí sú nútení používať
odpadovú vodu na poľnohospodárske účely. Viac ako 10% ľudí
v celosvetovom merítku konzumuje potraviny, ktoré boli zavlažené
odpadovou vodou, tá môže byť infikovaná a obsahovať chemikálie.

http://www.who.int/features/factfiles/water/en/index.html



http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596435_eng.pdf

Diaroické ochorenia 39%

Malária 14%Črevné infekcie 
hlístovcami 2%

Trachóm 2%

Bilharzióza 
(schistozomiáza) 1%

Elefantiáza (filariáza) 3%

Podvýživa 5%

V dôsledku podvýživy 21%

Utopenie 6% 
Iné 7%
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Dostupnosť a využitie vody v Európe, 2001

m3

>1700 m3/na osobu/rok <1700 m3/na osobu/rok

http://www.eea.europa.eu/sk/publications/state_of_environment_report_2005_1

Na celom kontinente sa stále zvyšuje dopyt po vode,
a to najmä zo strany domácností. Odhadovaný
nárast používania vody v domácnostiach nových
členských štátoch EÚ o 70 %. Viac vody sa používa
na zavlažovanie jedlých plodín, najmä v južnej
Európe, kde už teraz existujú zjavné problémy s
vodou.

http://www.eea.europa.eu/sk/publications/state_of_environment_report_2005_1
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