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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA SR V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. 
PROJEKTY A PROGRAMY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

 
E. Mihalská, D. Mihinová, I. Rovný 

Katedra environmentálneho zdravia, Fakulta verejného zdravotníctva 
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 

vedúci: doc. MUDr. I. Rovný, PhD., MPH 
 

Medzinárodné organizácie a štruktúry 
I. Európska únia 
MŽP SR sa v roku 2005 podieľalo na tvorbe noriem Spoločenstva, ktoré v konečnom 

dôsledku ovplyvňujú podobu národnej legislatívy a zároveň pokračoval proces transpozície 
a zabezpečovania implementácie platných právnych noriem v oblasti životného prostredia. 

Participácia na tvorbe právnych noriem prebiehala prostredníctvom expertov rezortu 
životného prostredia zapojených do aktivít uskutočňovaných pracovnými orgánmi Rady EÚ 
ako aj výbormi a pracovnými skupinami Európskej komisie (EK). 

V oblasti životného prostredia existujú 2 pracovné skupiny Rady EÚ týkajúce sa 
životného prostredia (J.1. Pracovná skupina pre životné prostredie – tematicky zameraná na 
vnútorné environmentálne politiky a J.2. Pracovná skupina pre medzinárodné aspekty 
životného prostredia – zameraná na externé environmentálne politiky a koordináciu stanovísk 
členských krajín pred vyjednávaním o medzinárodných environmentálnych dohovoroch) a ich 
3 podskupiny. Zástupcovia rezortu životného prostredia, ako aj prizvaní odborníci z iných 
rezortov. 

Na európskej úrovni je najvyšším rozhodovacím orgánom pre prijímanie 
legislatívnych aktov a politických dokumentov v oblasti životného prostredia Rada EÚ pre 
životné prostredie. 

Rada EÚ pre životné prostredie je zložená z ministrov životného prostredia. 
Rokovania sa zúčastňuje aj komisár pre životné prostredie, ktorý reprezentuje EK. Okrem 
pravidelných zasadnutí predsedníctvo zvyčajne organizuje i tzv. neformálnu Radu EÚ pre 
životné prostredie vo svojej krajine. 

Podstatou účasti zástupcov SR na rokovaniach v rámci EÚ je obhajoba národných 
záujmov pri hľadaní spoločne akceptovateľného kompromisu. Veľmi dôležitú úlohu má preto 
koordinácia národnej pozície. Koordináciu politiky SR k EÚ v oblasti životného prostredia na 
vnútroštátnej úrovni je v gescii MŽP SR. 

Využijúc pozitívne skúsenosti “starých“ členských štátov EÚ, MŽP SR počnúc 
októbrom 2005 organizovalo pravidelné stretnutie zástupcov veľvyslanectiev členských krajín 
EÚ s ministrom životného prostredia SR pred formálnymi rokovaniami Rád EÚ pre životné 
prostredie. Cieľom brífingov je informovať členské krajiny o pozíciách SR k prerokovaným 
témam, ako aj získať informácie o postojoch ostatných členských krajín. 

Zástupcovia MŽP SR sa pravidelne zúčastňovali aj rokovaní PS III. 
V roku 2005 bolo prerokované, resp. schválené Radou EÚ pre životné prostredie 13 

dokumentov legislatívneho charakteru. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Strategické dokumenty prerokované na úrovni rady EÚ pre ŽP: 
- Stratégia Spoločenstva týkajúce sa ortuti 
- Tematická stratégia k lepšej regulácii 
- Tematická stratégia o znečistení ovzdušia 

Ďalšie významné témy prerokované na úrovni rady EÚ v oblasti ŽP: 
- Klimatické zmeny – prijaté závery rady k 11. stretnutiu strán rámcového dohovoru ODN 

o klimatickej zmene (COP 11) a 1. stretnutiu strán Kjótskeho protokolu (MOP 1) 
- Obmedzenie vplyvu leteckej dopravy na klimatické zmeny 
- Strategický prístup k medzinárodnému hospodáreniu s chemickými látkami – prijatý 

v rámci prípravy na medzinárodnú konferenciu o hospodárení s chemickými látkami 
- Ďalšie kroky v oblasti GMO – úvodná diskusia o európskych perspektívach najlepšieho 

využitia GMO a o rozhodovacom procese o GMO 
Priority EÚ a predsedníckych krajín rady EÚ v starostlivosti o životné prostredie roku 

2005 (podľa princípu rotujúceho predsedníctva sa členské krajiny EÚ striedajú vo vedení 
Rady EÚ každých 6 mesiacov): 

A. Tematické stratégie – diskusie o siedmich tematických stratégiách predložených 
v rámci 6 Environmentálneho akčného programu (EAP) obsahujú niekoľko legislatívnych ako 
aj nelegislatívnych iniciatív. 

B. Štyri kľúčové oblasti 6 EAPu: 
- Klimatické zmeny 
- Ochrana prírody a biodiverzity 
- Životné prostredie, zdravie a kvalitu života 
- Prírodné zdroje a odpad 
 

II. Višegrádska spolupráca (V4) 
V poľskej Bialoweizi sa 6. – 7. júna 2005 konalo v poradí už 12. stretnutie ministrov 

životného prostredia krajín V4. Ministri na stretnutí privítali nadobudnutie platnosti 
Kjótskeho protokolu k rámcovému dohovoru o zmene klímy a podporili potrebu urýchlenia 
procesu medzinárodných negociácií smerom k vypracovaniu globálnych, strednodobých 
a dlhodobých stratégií na zníženie emisií spôsobujúcich efekt. 

Ministri si zároveň vymenili skúsenosti z čerpania prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov a kohézneho fondu a dohodli sa, že si na expertnej úrovni vymenia informácie 
o chránených územiach zaradených do siete NATURA 2000 s osobitným obrazom na 
zladenie týchto území pozdĺž spoločných hraníc. 
 

III. Dvojstranná spolupráca 
Dvojstranná spolupráca so susednými krajinami Českou republikou, Maďarskou 

republikou a Rakúskou republikou bola zameraná hlavne na spolupráci prihraničných 
regiónov pri programovaní a realizácii spoločných projektov aj s finančnou podporou 
programov EÚ. 

 Slovenská republika v roku 2005 ratifikovala, alebo sa stala zmluvnou stranou 
viacerých medzinárodných dohovorov a protokolov: 
- Protokol k Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom 

hranicami štátov o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu (Göteborg, 30. 
11. 1999, SR podpis 1. 12. 1999, SR ratifikácia 28. 4. 2005) 

- Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb (Washington, 2. 12. 1946) a protokol 
zmien a doplnkov (Washington, 19. 11. 1956, SR prístup 22. 3. 2005) 

- Európsky dohovor o krajine (Florencia, 20.10.2000, SR podpis 30. 5. 2005, ratifikácia 9. 
8. 2005) 
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- Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia – Aarhuský dohovor (Aarhus, 25. 6. 
1998, SR prístup 5. 12. 2005) 

 
IV. Programy a projekty medzinárodnej spolupráce 
PHARE – národný program 
V oblasti životného prostredia sa program PHARE zameriava na posilnenie 

administratívy MŽP SR a podporu procesu aproximácie legislatívy a jej uplatňovanie v súlade 
s požiadavkami EÚ. 

Finančné memorandum Národného programu PHARE 2002 bolo podpísané 10. 
januára 2003. Pre rezort životného prostredia boli schválené 3 twinning projekty v celkovej 
finančnej čiastke 4,02 mil. EUR, ktorých implementácia pokračovala aj v roku 2005. 

 Programovanie Národného programu PHARE 2003 bolo posledným pred vstupom SR 
do EÚ. Projekty schválené v rámci PHARE Finančného memoranda 2003 sú realizované 
v rokoch 2004 – 2006. Pre rezort MŽP SR boli v rámci tohto memoranda schválené tri 
projekty, ktorých príprava na realizáciu bola zahájené po výberových konaniach v novembri 
2003. Okrem veľkých twinning projektov boli v rámci nealokovanej čiastky tzv. Unallocated 
Institutional Building Facility schválené na financovanie dva projekty technickej asistencie. 
Ich realizácia sa začala v druhom polroku 2004. 

A. Twinningové projekty realizované v rámci Finančného memoranda Národného 
programu PHARE 2002: 
1. Implementácia a presadzovanie smernice o uvoľňovaní nebezpečných chemických látok 

do vodného prostredia (SK02/IB/EN/01) 
2. Implementácia smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia (IPKZ) 

(SK02/IB/EN/02) 
3. Implementácia a presadzovanie smernice o ochrane prírodných stanovíšť a voľne žijúcej 

fauny a flóry a smernice o ochrane voľne žijúcich vtákov (SK02/IB/EN/03) 
B. Projekty realizované v rámci Finančného memoranda národného programu PHARE 

2003: 
1. Posilnenie inštitucionálnych kapacít v sektore životného prostredia (SK03/IB/EN/01) 
2. Systém monitorovania biologickej bezpečnosti (GMO) (SK03/IB/EN/02) 
3. Implementácia smerníc EÚ o elektrickom a elektronickom šrote (SK03/IB/EN/03) 

C. Projekty realizované v rámci naelokovanej čiastky tzv. “Unallocated Institutional 
Building Facility“ Finančného memoranda Národného programu Phare 2003: 
1. Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení s obsahom 

PCB v SR (UIBF 2003-004-995-01-04/07) 
2. Posilnenie administratívnych kapacít MŽP SR v oblasti prípravy a implementácie 

projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a v oblasti štátnej pomoci v EÚ za 
účelom afektívnej implementácie environmentálneho acquis prostredníctvom 
environmentálnych investičných projektov (UIBF 2003-004-995-01-04/17) 

Transition facility – Prechodný fond (2004 – 2006) 
Prechodný fond je určený pre nové členské štáty EÚ s cieľom posilnenia a rozvoja ich 

administratívnych kapacít pre zabezpečenie implementácie legislatívy ES v oblastiach , ktoré 
nemôžu byť financované zo štrukturálnych fondov. Návrhy projektov musia vychádzať 
z acquis communautaire a nesmú byť zamerané na problémové, ťažko disponované oblasti 
legislatívy EÚ do právneho systému SR (napr. na asistenciu expertov členských štátov EÚ pre 
smernice, na ktorých implementáciu SR žiada prechodené obdobie, ako aj aproximáciu 
a implementáciu novej legislatívy EÚ). 
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LIFE III – finančný nástroj pre životné prostredie 
Program LIFE je zameraný na podporu rozvoja a realizácie politiky ochrany životného 

prostredia ES a jeho hlavným cieľom je prispieť k integrácii problematiky životného 
prostredia do ekonomickej a sociálnej oblasti. Aktivity sú financované v troch základných 
oblastiach: 
- LIFE – Príroda 
- LIFE – Životné prostredie 
- LIFE – Tretie krajiny – na Slovensku neprebieha 

Program je výnimočný tým, že nijako nezužuje príjemcov podpory, o podporu sa 
môžu uchádzať všetky subjekty od štátnych inštitúcií po živnostníkov. 

LIFE – Životné prostredie 
1. Trvalo udržateľný rozvoj miest a znižovanie dopadov klimatických zmien na 

kvalitu života v mestách a mestské prostredie LIFE04ENV/SK/000797. 
2. Inovatívny prístup pri znižovaní odpadov pri výrobe propylén oxidu 

LIFE04ENV/SK/000796. 
3. Implementácia nových postupov pre trvalo udržateľný manažment vôd a krajiny 

maďarsko-slovenského územia (Malý žitný ostrov). 
4. Integrovaný prístup k využitiu energie získavanej z biomasy. 
 
V. Oficiálna rozvojová pomoc SR (ODA) 
Povinnosť SR vytvoriť mechanizmus rozvojovej pomoci vyplynula po jej vstupe do 

EÚ. Takýto mechanizmus sa nazýva Oficiálna rozvojová pomoc, pričom je všeobecne 
zaužívaná skratka ODA (Official Development Aid). Východiskom pre tvorbu strategických 
a akčných dokumentov, smerníc, rozpočtov a medzinárodných dohôd sa stala Strednodobá 
koncepcia oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2003 – 2008, ktorá definuje ciele, princípy, 
priority a partnerov ODA. 

Národný program na rok 2005 sa zameriaval na tú časť slovenskej rozvojovej pomoci, 
v ktorej SR vystupovala ako aktívny partner rozvojových krajín. Z finančného hľadiska išlo 
o podprogram štátneho rozpočtu MZV SR, z ktorého boli financované projekty a iné aktivity 
slovenských subjektov zamerané na pomoc rozvojovému svetu. 

 
Záver 

- SR pristúpila k väčšine dohovorov v systéme medzinárodného environmentálneho práva 
a chce si plniť svoje záväzky, ktoré jej z nich vyplývajú. 

- SR sa v roku 1995 stala na 3 roky členom riadiacej rady Environmentálneho programu 
OSN (UNEP), v roku 1997 členom komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD) 
a Výboru OSN pre účinky atómového žiarenia. 

- SR plní medzinárodné environmentálne záväzky vyplývajúce z členstva v relevantných 
medzinárodných organizáciách (OSN, UNESCO, WHO, WMO, FAO, EHK, UNDP, 
AEA, OSE, Rada Európy a i.) a z medzinárodných dohovorov s environmentálnym 
zameraním. 

- SR je členom Výboru environmentálnej politiky EHK OSN (ECE/CEP) v Ženeve, 
Medzinárodnej pracovnej skupiny „Životné prostredie pre Európu“ (WGSO) v Ženeve 
a Výboru EHK OSN pre ľudské sídla v Ženeve. 

- V SR majú pobočky viaceré mimovládne medzinárodné organizácie, napr. Regionálne 
environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu (REC), Greenpeace 
International, Svetový ochranársky zväz (UICN), Friends of Earth International (Priatelia 
Zeme), Svetový fond pre prírodu (WWF International). 

 
 



 13 

Literatúra:  
1. MŽP: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2006. 
2. MŽP: Životné prostredie Slovenskej republiky. 
3. MŽP: Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 2002 2006. 
4. XXI. storočie, magazín pre priemyselnú ekológiu, 2007. 
5. Vodohospodársky spravodajca, 2007. 
6. Vodní hospodařství, 2005-7. 
7. Enviromagazín, 2005-2007. 



 14 

 

 
 
 

POROVNANIE SYSTÉMOV DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI  
O OBYVATEĽSTVO VO VYSPELÝCH KRAJINÁCH EURÓPY A MOŽNÁ 

APLIKÁCIA NA SLOVENSKO 
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Katedra zdravotnej politiky a ekonomiky zdravotníctva 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava  
vedúci: doc. MUDr. R. Kováč, CSc., mim. prof.  

 
Úvod  

 Dlhodobá starostlivosť o obyvateľov je relatívne uzavretý systém zdravotných 
a sociálnych služieb a podpôr. Existujúce systémy starostlivosti, ktoré sa zvyčajne spoliehajú 
na neplatených členov rodiny, sa ukazujú ako nedostatočné, oproti rastúcim požiadavkám (1). 
Slovensko, podobne ako iné transformujúce krajiny Európy, stojí v novom tisícročí pred 
závažnými problémami zdravotnej a sociálnej starostlivosti (2, 3). 

Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko majú, alebo rozvíjajú najintegrovanejšie 
systémy dlhodobej starostlivosti. Hoci príklady hovoria o cieľovej skupine starších osôb, je 
možné mnohé tieto koncepty aplikovať aj pre mladších ľudí so zdravotným postihnutím. 

 
Čo je dlhodobá starostlivosť? 

 Jednotlivci potrebujú dlhodobú starostlivosť, ak sú dlhšie časovo závislí v dôsledku 
zdravotného postihnutia, chronického stavu, traumy alebo choroby. Táto závislosť limituje ich 
schopnosť vykonávať základnú sebaobsluhu alebo osobné úkony, ktoré musia byť vykonané 
každý deň, definované ako aktivity každodenného života (3). 
 Je to systém, ktorý integruje zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre ľudí s dlhodobým 
zdravotným postihnutím a pre starších ľudí s dlhodobo oslabeným zdravím (4). 

 
Dánsko má 5,3 mil. obyvateľov, z toho takmer 15% je starších ako 65 rokov a má 

jeden z najprogresívnejších programov pre starších ľudí. Bolo jednou z prvých priemyselných 
krajín, ktoré prijalo politiku komunitnej starostlivosti. Veľký dôraz sa kladie rovnako na 
sebaurčenie ako aj na deinštitucionalizáciu a priorita sa kladie na domácu starostlivosť (5, 6).  

Zdravotná starostlivosť je verejnou zodpovednosťou a 85% nákladov je krytých 
daňami. V roku 1997 bol prijatý Zákon o bývaní pre starších a zdravotne postihnutých, ktorý 
zakazuje stavať nové ošetrovateľské domy. Klienti sa majú postupne premiestniť do 
jednotlivých foriem „špeciálneho bývania“. Náklady na sociálne služby sú financované 
z miestnych daní, poplatky klientov sú malé, štát poskytuje rôzne granty a vyrovnávacie 
príspevky (7). 

Municipality v Dánsku sú zodpovedné za plánovanie, organizovanie, poskytovanie 
a financovanie starostlivosti a pomoci v domácnosti, v denných centrách, v ošetrovateľských 
domoch a v rozličných formách bývania pre starších. Komunitné centrum je u mnohých tá 
jedna strecha, ktorá poskytuje služby nielen pre zdravotne oslabených, ale aj pre zdravých. 
V Dánsku funguje komplexný systém posudzovania a sprevádzania klienta. 75- a viacroční sú 
minimálne 2-krát ročne preventívne navštívení case managementom plateným mestom, aby 
zistil ich individuálne potreby a mohol im naplánovať nezávislý život pre ďalšie obdobie. 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Tých čo potrebujú profesionálnu starostlivosť posúdi manažér domácej starostlivosti 
a vypracuje plán potrebných služieb. Služby monitoruje tím domácej starostlivosti. V prípade 
potreby konzultujú s geriatrickým tímom. V oblasti bývania je cieľom vytvoriť 
neinštitucionálne, ale podporné bytové komplexy pre starších s rôznymi úrovňami 
sebestačnosti. Takéto bývanie je často lokalizované pri ošetrovateľských domoch alebo 
komunitných centrách, aby sa minimalizovali náklady a využil personál (8). 
 
 Nemecko má 82,2 milióna obyvateľov, z toho 15,4% je starších ako 65 rokov.  

V Nemecku vytvorili univerzálny program sociálneho poistenia pre dlhodobú 
starostlivosť (social dependency insurance) na báze povinného poistenia stiahnutého z príjmu. 
Vo verejnom poistení na bezvládnosť je 70 miliónov ľudí, v súkromnom ďalších 8,5 milióna 
obyvateľov. Poistné príspevky sú vo výške 1,7% z príjmu. Polovicu z toho platí 
zamestnávateľ alebo dôchodkový fond (pre dôchodcov). Žiadatelia sú posudkovou komisiou 
zaradení do jednej z 3 kategórií. V každej kategórií sú tri výšky platieb: 
- finančný príspevok pre klienta doma, 
- finančný príspevok pre poskytovanú domácu starostlivosť dostáva poskytovateľ, 
- príspevok pre inštitucionálnu starostlivosť dostáva poskytovateľ. 

Ak príspevky nepostačujú, dostáva občan dávku sociálnej pomoci. V apríli 1995 
prešla na tento systém domáca starostlivosť, v júli 1996 inštitucionálna starostlivosť. Prioritu 
má domáca starostlivosť. 

Zodpovednosť za administráciu systému majú nemocenské poisťovne. Poistenci musia 
byť poistení v tom istom fonde pre akútnu a dlhodobú starostlivosť. Akútna a dlhodobá 
starostlivosť sú však oddelené a preto koordinácia nie je bezproblémová. Kladú však dôraz na 
možné delenie alebo zdieľanie nákladov najmä na rehabilitačné služby . 

Dôležitú úlohu v organizácii a poskytovaní komunitných služieb pre starších hrajú 
„sociálne stanice“, ktoré boli vybudované najmä pre zníženie požiadaviek na nemocničnú 
starostlivosť. O výbere poskytovateľa začínajú rozhodovať klienti, čím sa zrovnoprávňuje 
postavenie neziskových a súkromných poskytovateľov služieb. Aj sociálne stanice sa musia 
prispôsobiť trendu klientsky orientovaných programov a voľnej súťaži na trhu služieb (9). 

Novinkou, ktorá dopĺňa systém poistenia sú „senior citizen cooperative“, ktoré 
kombinujú dobrovoľníkov a personál. Mobilizujú susedskú výpomoc pri prácach 
v domácnosti, preprave, návštevách, telefonickej kontrole, svojpomocných skupinách. 
Rozširuje sa účelové bývanie, v ktorom sa poskytujú potrebné služby a náklady na bývanie sú 
spolufinancované príspevkom na bývanie alebo sociálnu dávku. Iným typom takéhoto 
bývania sú obytné komplexy pre starších občanov s vyššími príjmami. Prevádzkujú ich 
neziskové organizácie, obyvatelia nedostávajú príspevky na bývanie, ale dostávajú potrebné 
služby (10). 

Základný cieľ reformy sa dosiahol. V roku 2001 dostávalo sociálny príspevok od štátu 
menej ako 5% osôb, ktorým sa poskytovala domáca starostlivosť a menej ako 25% tých, ktorí 
sú umiestnení v zariadeniach. Dosiahli sa vysoké úspory v rozpočte. Avšak viditeľne 
absentuje case management (9). 

 
V Holandsku sa reformám v dlhodobej starostlivosti venujú posledných 20 rokov (11). 

V roku 1994 Komisia pre modernizáciu starostlivosti o starších spracovala dokument Care for 
Older People in the Future, v ktorom požaduje lepší a koordinovanejší systém, ktorý poskytne 
viac individualizovaných, komunitne založených služieb (9). 

Nezávisle od príjmovej alebo zamestnaneckej situácie, každý obyvateľ je chránený 
proti katastrofálnym zdravotným rizikám Zákonom o výnimočných zdravotníckych 
výdavkoch (AWBZ) z roku 1968 (12). Tento zákon je osobitne dôležitý pre starších 
a ostaných ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. Tento univerzálny program poisťuje 
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proti vysokým výdavkom v ošetrovateľských domoch a od roku 1997 aj v domovoch 
dôchodcov, v zariadeniach pre zdravotne postihnutých a proti viac ako ročnému pobytu 
v nemocnici (9). 

Posudzovanie pre domácu a inštitucionálnu dlhodobú starostlivosť vykonávajú od 
roku 1998 profesionálne tímy zamestnané v „Regional Assessment Organization“. 

Iným špecifikom od roku 1995 je program „osobného rozpočtu“, ktorý umožňuje 
určitým skupinám zdravotne postihnutých klientov nakupovať potrebnú starostlivosť (13). 

Meniaci sa systém starostlivosti prináša rastúcu tendenciu k vertikálnej i horizontálnej 
integrácii zdravotného a sociálneho sektoru. Existuje niekoľko čerstvých príkladov spájania 
sa nemocníc, domovov dôchodcov a domácej starostlivosti pod jednu strešnú organizáciu 

V Holandsku žije nezvyčajne veľký podiel starších ľudí v inštitúciách: 
v ošetrovateľských domoch a v domovoch dôchodcov okolo 10%. Od 70. rokov vláda 
zahájila „deinštitucionalizáciu“. Podpora domácich a komunitne orientovaných služieb sa 
rozšírila, spolu s dostupnosťou zariadení chráneného bývania. Majú formu nájomných alebo 
vlastných apartmánov. Rozvíjajú ich neziskové housing corporation, ale začínajú do tohto 
systému vstupovať aj podnikatelia. Experimentujú sa viaceré kombinácie bývania a služieb 
(flexibilný care house) (14). 

 
Švédsko je vo svete známe ako krajina, ktorá má silné a štedré záväzky verejne 

financovať a poskytovať zdravotné a sociálne služby pre obyvateľov každého veku (15). 
V roku 1992 reforma pre starších (Elderly Reform) posunula financovanie a riadenie 

ošetrovateľských domovov z krajov na mestá, ktoré už poskytovali bývanie a sociálne služby. 
Súčasne mestám dala finančnú zodpovednosť za pacientov s dlhodobou starostlivosťou 
v nemocniciach. Cieľom týchto opatrení bolo posilniť koordináciu týchto služieb na lokálnej 
úrovni a nelekársku starostlivosť o starších a zlepšovať koordináciu služieb (9).  

Švédsky systém začína odchádzať od univerzálneho modelu sociálnej starostlivosti pre 
starších. Švédi žijú dlhšie (až 17% obyvateľov je starších ako 65 rokov) a začína byť obtiažne 
financovať rastúce výdavky sociálnych služieb prostredníctvom daní. Jednou z možností, 
o ktorej sa uvažuje, je vytvoriť vládou regulovaný kvázi trh, na ktorom budú klienti 
nakupovať služby prostredníctvom poukážok (voucher). 

Vo Švédsku sa podarilo dosiahnuť, že dlhodobá starostlivosť je administrovaná 
decentralizovane z jedného miesta – zo samosprávy. Hlavné efekty švédskej integračnej 
stratégie sú v tom, že: 
- bývalý problém blokovania postelí v nemocniciach sa znížil až na polovicu; pacienti sú 

primerane a v čas presunutí do dlhodobej starostlivosti, 
- vzrástla ponuka špeciálneho bývania, 
- mestá posilnili kapacitu a kvalitu domácich služieb. 

 „Špeciálne bývanie“ je podporované miestnou aj centrálnou vládou, aby klienti 
dlhodobej starostlivosti zostávali v komunite. Konkrétne riešenia a ponuky sa môžu 
v jednotlivých komunitách výrazne odlišovať. Vláda poskytuje investičné dotácie, ale 90% 
prevádzky zvyčajne platí mesto, 10% nájomník (16). Poskytovanie služieb sa delí medzi 
správu bytov a mesto. Niektorí experimentujú s družstevnými komplexmi pre bohatších, ktoré 
zabezpečujú všetky služby (aj bývania aj starostlivosti) (7). 
 

Diskusia 
Pre každodenný život občana je možno dôležitejšia úroveň vnútornej integrovanosti 

jednotlivých zložiek systému. Vyššia miera integrovanej starostlivosti by mala posilniť 
kvalitu starostlivosti a tým aj kvalitu života. Vyššia miera integrovanej starostlivosti môže 
zlepšiť účinnosť systému pre klientov, ktorých komplexné problémy vstupujú do mnohých 
systémov a vyžadujú viacerých poskytovateľov služieb. 
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Čo sa týka vnútornej integrácii systémov dlhodobej starostlivosti, neexistuje jedno 
riešenie na problém integrácie dlhodobej starostlivosti. Zjednotenie (a decentralizácia) 
administratívnych funkcií je dôležitou integračnou stratégiou. Sú rôzne modely poskytovania 
služieb, ktoré nás privedú k cieľu, aj keď je model vybraný, je potrebná ešte určitá forma case 
managementu, ktorá zabezpečí, že služby sa dostanú k rizikovej populácii. Integrovaná 
domáca starostlivosť je ukazovateľom dobre organizovaného a efektívneho systému 
dlhodobej starostlivosti; kritickým elementom je koordinácia ošetrovateľských a podporných 
služieb, tak na úrovni riadenia, ako aj klienta. Účelové bývanie a do určitej miery aj 
rezidenčné inštitúcie môžu slúžiť ako báza pre integrované služby nielen pre nájomníkov, ale 
aj pre ľudí z okolia. Najmä starší reprezentujú veľký zdroj dlhodobej starostlivosti. 

 
Záver 

 Zdravotníctvo a sociálna oblasť sú často veľmi blízko a stretnú sa pri lôžku pacienta. 
Dlhodobo chorý pacient nie je len zdravotne, ale aj sociálne odkázaný na pomoc spoločnosti. 
Na Slovensku dodnes absentuje jasná stratégia riešenia týchto prípadov. Malo by sa 
presadzovať vytvorenie moderného zákona o dlhodobej starostlivosti a presadzovať zmiešané 
financovanie z príslušných zdrojov verejného zdravotného poistenia a sociálnych fondov. 
V tejto oblasti je treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť toku finančných prostriedkov 
a vyjasniť vzťahy medzi skupinami poskytovateľov. 
 Pokiaľ ide a dlhodobú starostlivosť, jej momentálne poskytovanie sa už javí ako 
nedostatočné a bude sa v súčasnom demografickom vývoji zhoršovať. Úloha rozvoja 
ľudských zdrojov s cieľom trvalo udržať služby zdravotnej a dlhodobej starostlivosti so 
zreteľom na zvyšujúci sa dopyt, ako aj nedostatočné zdroje pracovných síl, si vyžaduje 
všeobecnú pozornosť. 
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SOCIOEKONOMICKÝ DEPRIVAČNÍ INDEX PRO ČESKOU REPUBLIKU  
 

H. Šlachtová, H. Tomášková, A. Šplíchalová, P. Polaufová, P. Fejtková 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

ředitel: RNDr. Petr Hapala 
 

Úvod 
Výsledky epidemiologických studií prokazují rozdíly v úmrtnosti společenských tříd 

či skupin (1 – 10). Tyto rozdíly jsou odrazem souběžného působení řady podmínek – 
v neposlední řadě socioekonomických faktorů. Vliv těchto faktorů na zdraví působí 
především mírou deprivace příslušné sociální skupiny, a to jak deprivace materiální, tak 
sociální. Socioekonomická deprivace je měřena jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni 
oblastí. K měření je používáno množství socioekonomických deprivačních indexů (SESDI), 
které vznikly v průběhu posledních zhruba třiceti let. Deprivační indexy jsou nejběžněji 
užívány ve Velké Británii; některé z nich jsou založeny na datech censu (Jarman 
Underprivileged Area Score, MATDEP, Townsend, Carstairs, DoE a další), jiné na kombinaci 
dat censu a dat z jiných rutinně získávaných dat státní správy (např. Area deprivation index, 
ILC index, DETR, Area deprivation in Scotland) (11). 

V České republice (ČR) nebyl doposud SESDI vytvořen; jeho konstrukce a aplikace 
na hodnocení zdravotních ukazatelů byla předmětem grantu MZ ČR, jehož výsledky jsou dále 
prezentovány. 

 
Materiál a metody 
Index byl vytvořen na základě dat censu 2001 (Český statistický úřad - ČSÚ). 

Nejmenší jednotka zjišťování ČSÚ jsou sčítací obvody – SO (oblast s maximálně 140 byty 
nebo 400 obyvateli). ČR je administrativně rozdělena do téměř 53.000 sčítacích obvodů. 
Výběr jednotlivých komponent SESDI, ověření rozdílů v jejich distribuci a vytvoření 
socioekonomického deprivačního indexu bylo zpracováno na úrovni 5 114 sčítacích obvodů 
Moravskoslezského kraje (MSK). Metoda vytvoření indexu pak byla aplikována na úrovni 
okresů ČR. 

Rutinní zdravotní data jsou v ČR sledována (12) v nejpodrobnějším členění na úrovni 
77 okresů, nejsou rutinně propojeny s daty censu a sama o sobě neumožňují analýzu 
socioekonomických rozdílů mezi okresy. Přitom socioekonomické faktory mohou být jednou 
z příčin rozdílů zdravotních indikátorů mezi okresy. Základním cílem konstrukce SESDI bylo 
jeho užití k analýze zdravotních dat, proto byl finální index zpracován na úrovni 77 okresů.  

 
Výběr komponent SESDI 
Při výběru komponent bylo určeno 5 domén materiální a sociální deprivace (kvalita 

bydlení, materiální standard, přístup k telefonu/PC/internetu, rodinný status a vzdělání). První 
výběr komponent indexu zahrnoval 10 proměnných censu vztahujících se k materiální 
deprivaci (podíl rodinných domů, vlastnictví bydlení a rekreačních objektů, napojení na 
vodovodní síť, byty bez sociálního zařízení, hustota bydlení – m2/osobu, vlastnictví telefonu, 
PC, internetu a automobilu) a 8 proměnných sociální deprivace (podíl 
základního/univerzitního vzdělání, nezaměstnanost, podíl domácností jednotlivců, podíl 
úplných a neúplných rodin s a bez dětí). Některé z těchto proměnných byly vyloučeny 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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vzhledem k nízké četnosti (byty bez příslušenství 0,4 – 1,6%) nebo vzhledem k podobné 
četnosti ve všech okresech (napojení na vodovodní síť 97,7 – 99,1%). Protože byla zjištěna 
vysoká korelace nebo překrývání některých proměnných (např. podíl rodinných domů a 
vlastnictví bydlení r = 0,84), byla vybrána ta, která je jednodušší na zpracování (ve zmíněném 
případě podíl rodinných domů). Proměnná podíl rodinných domů byla doplněna proměnnou 
vlastnictví rekreačních objektů, aby se tak kompenzoval vysoký podíl blokové zástavby ve 
velkých městech. 

Podobné překryvy byly zjištěny v údajích o složení rodin (úplné/neúplné s/bez dětí) a 
údaji o podílech základního a vysokoškolského vzdělání. Pro konečné vyjádření deprivace 
byly mezi komponenty SESDI vybrány proměnné neúplné rodiny s dětmi a podíl obyvatel se 
základním vzděláním. 

Posledními proměnnými, které z prvotního výběru nebyly zahrnuty do komponent 
indexu byly údaje o vybavení domácnosti PC a internetem, které byly korelovány spíše se 
vzděláním než s jinými materiálními faktory. 

Po výběru faktorů na úrovni okresů následovala podrobná analýza jednotlivých SES 
faktorů samostatně na úrovni sčítacích obvodů a okresů MSK. Za jednotlivé sčítací obvody 
byly do analýzy zahrnuty tyto SES faktory (některé faktory byly kategorizovány):  
- právní vztah k bytu/domu – známkou 1 bylo hodnoceno bydlení v nájemním bytě, 2 

vlastnictví bytu, 3 vlastnictví rodinného domu, z těchto známek byl vypočten vážený 
průměr za každou sčítací jednotku. Sčítací jednotky byly rozděleny podle této průměrné 
hodnoty do 5 kategorií (1: do 1; 2: 1,1 – 1,5; 3: 1,6 – 2; 4: 2,1 – 2,5; 5: 2,6 – 3) – obr. 1. V 
páté skupině jsou sčítací jednotky, ve kterých je maximální zastoupení rodinných domů. 
Okresy byly pak hodnoceny průměrnou známkou.  

- obytná plocha na obyvatele bytu – průměrný počet m2 obytné plochy na osobu za sčítací 
jednotku, 

- vlastnictví rekreačního objektu, automobilu, telefonu – podíl domácností z celkového 
počtu domácností (obr. 2), 

- rodinný stav – podíl osob, které žijí bez partnera z celkového počtu osob starších 15 let 
(muži, ženy), 

- vzdělání - vážený průměr, jednotlivých stupňům vzdělání byla přiřazena známka (ZŠ – 1, 
UŠ – 2, SŠ – 3, VŠ – 4), 

- ekonomická aktivita a nezaměstnanost – podíl osob z celkového počtu obyvatel v 
ekonomicky aktivním věku. 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bruntal Frydek-
Mistek

Karvina Novy
Jicin

Opava Ostrava

5
4
3
2
1

 
Obr. 1. Vlastnictví bydlení (SO v MSK)        Obr. 2. Vlastnictví rekreačního objektu (SO v MSK) 
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Rozdíly specifických komponent mezi sčítacími obvody byly testovány užitím χ2-test 
(pro kategorické veličiny) a ANOVA testem (pro průměry) na 5% hladině významnosti. 
Faktory byly vyhodnoceny jednak pro sčítací jednotky a pak za jednotlivé okresy MS kraje.  

Analýza potvrdila, že variabilita všech faktorů za sčítací jednotky je velká a také 
okresy se ve všech faktorech statisticky významně lišily. Výsledky potvrdily statisticky 
významné rozdíly (p < 0,001) všech vybraných materiálních a sociálních faktorů mezi okresy 
na úrovni sčítacích obvodů. Konečný výběr zahrnoval 9 faktorů z původních 18: vlastnictví 
bydlení (% rodinných domů + rekreačních objektů), auta, telefonu, hustotu bydlení, podíl 
základního vzdělání, nezaměstnanost, podíl domácností jednotlivců a podíl neúplných rodin 
s dětmi. Tento výsledný soubor proměnných byl základem pro vytvoření indexu 
socioekonomické deprivace na úrovní sčítacích obvodů MSK v následující fázi projektu. 

 
Konstrukce SESDI 
Pro konstrukci byly zvoleny dvě metodiky. První vycházela z indexu Townsend 

(1988) (13, 14) a je založena na sumě Z-score jednotlivých faktorů (INDEX1). Výsledná 
hodnota INDEX1 může nabývat záporné hodnoty, které vypovídají o tom, že nedochází 
k deprivaci, sledované ukazatele dosahují vyšší hodnotu než je průměrná hodnota.  

Druhá metodika vychází z MATDEP a SOCDEP (13), která vypočítává sumu 
nevážených standardizovaných skórů pro každý faktor. Standardizace spočívá ve vydělení 
každého faktoru pro danou oblast maximální hodnotou ze všech oblastí, vznikne tak číslo 
v intervalu 0 – 1.  

Základní charakteristiky jednotlivých faktorů, které jsou použity pro výpočet indexů 
jsou uvedeny v tab. 1. 

 
Tab. 1. Základní charakteristiky jednotlivých faktorů  

Faktor Počet SJ 
Ar. průměr 

( X ) 
Sm. Odchylka (s) Min. Max. 

MF1 (jiné domy než RD) 4 840 65,78 36,27 0 100 
MF2 (obytná plocha) [1-MF2] 4 839 17,88 3,72 4 49 
MF3 (bez automobilu) 4 840 49,67 12,40 0 100 
MF4 (bez telefonu) 4 840 24,91 11,48 0 100 
MF5 (bez rekreačního objektu) 4 840 82,95 14,25 0,84 100 
SF1 (nezaměstnanost) 4 901 15,93 9,34 0 100 
SF2Ž (ženy bez partnera) 4 899 54,28 8,60 0 100 
SF2M (muži bez partnera) 4 889 52,16 8,16 0 100 
SF3 (ZŠ) 4 903 26,50 9,67 0 98,1 

 
 

Popis výpočtu - INDEX1 
Obecně Z-skóre vychází z jednotlivých pozorování (X), aritmetického průměru ze 

všech pozorování ( X ) a směrodatné odchylky (s).  Obecný výpočet Z- skóre je dán vztahem 
[1].  

s
XXZ −

=     [1] 

Pozitivní (negativní) hodnota Z-skóre indikuje, že pozorování je větší (menší) než 
průměrná hodnota. 

U položky plocha (m2 na obyvatel) (MF2) musela být příslušná hodnota odečtena od 
průměru, aby byl získán údaj o deprivaci.  
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Výpočet – INDEX1 pro jednotlivé sčítací jednotky: 
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Popis výpočtu – INDEX2 pro jednotlivé sčítací jednotky 
Hodnoty jednotlivých faktorů pro danou sčítací jednotky se dělí maximální hodnotou 

ze všech sčítacích jednotek pro daný faktor. Výsledný index se rovná sumě těchto hodnot pro 
všechny faktory. 

INDEX2 byl rozdělen na index materiální deprivace (INDEX2mat) a index sociální 
deprivace (INDEX2soc).  Tyto indexy vycházejí z příslušných materiálních a sociálních 
faktorů. Součet obou indexů vytvoří výsledný INDEX2. 
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I u tohoto indexu byla u položky plocha (m2 na obyvatel) (MF2) do výsledného 
INDEX2 zahrnuta inverzní hodnota. Hodnota vypočtena jako podíl skutečné a maximální 
hodnoty udává informaci o tom, jak velký podíl  tvoří skutečná hodnota z maximální, tzn. čím 
víc se velikost plochy blíží k maximální hodnotě, tím menší deprivace. Do indexu ale musí 
vstupovat  opačná informace, tzn. jak hodně je skutečná hodnota vzdálená od maximální 
hodnoty. 

Základní charakteristiky jednotlivých vypočtených indexů jsou uvedeny v tab. 2 a 
vizualizace INDEX1 v GIS v obr. 3. 

 
 Tab. 2. Základní charakteristiky indexů 
Indexy Počet SJ Ar. průměr Sm. odchylka Min. Max. 
INDEX1 4 838 -0,025 5,44 -20,89 29,46 
INDEX1A 4 838 3,33 3,52 0 30,20 
INDEX2 4 838 4,35 0,70 2,17 7,49 
INDEX2mat 4 839 2,87 0,53 1,31 4,47 
INDEX2soc 4 885 1,49 0,27 0,50 3,70 

 
Srovnání indexů 
Srovnání indexů bylo provedeno korelační a regresní analýzou. Korelační koeficienty pro 

jednotlivé indexy jsou uvedeny v tabulce 3. Indexy mezi sebou vysoce korelují, zvláště 
vysoká je korelace mezi INDEX1 a INDEX2 (r = 0,95). 
 
Tab. 3. Hodnoty korelačních koeficientů (n = 4838) 

 INDEX1 INDEX1A INDEX2 INDEX2mat INDEX2soc 
INDEX1 1,00     
INDEX1A 0,91 1,00    
INDEX2 0,95 0,82 1,00   
INDEX2mat 0,82 0,65 0,95 1,00  
INDEX2soc 0,90 0,91 0,77 0,53 1,00 
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Obr. 3. INDEX1 – deprivace okresů MSK na úrovni sčítacích obvodů  
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Ze stejných komponent a stejnými metodami byly vytvořeny INDEX1 a INDEX2 
(obr. 4) a INDEX2mat a INDEX2soc (obr. 5) pro 77 okresů ČR. Opět korelace mezi INDEX1 
a INDEX2 byla vysoká – r=0,99. K vizualizaci byl použit GIS na 10-stupňové škále – od 
nejméně (least) k nejvíce deprivovaným okresům (most deprived).  

 

  
Obr. 4. INDEX1 a INDEX2 pro okresy České republiky 

 

  
Obr. 5. INDEX2mat a INDEX2soc pro okresy České republiky 

 
Analýza úmrtnosti užitím SESDI 
Úmrtnostní data pocházely z rutinní statistiky ÚZIS z roku 2001, tj. ze stejného roku 

jako data censu. Vztah celkové a vybraných specifických úmrtností a deprivační úrovně 
okresů ČR byl analyzován korelační analýzou. Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu 
pro vztahy mezi SMR a deprivačními indexy (INDEX1, INDEX2, INDEX2mat and 
INDEX2soc) jsou shrnuty v tab. 4. 

 
Tab. 4. Korelace mezi SMR a deprivačními indexy 
 INDEX1 INDEX2 INDEX2mat INDEX2soc 
Úmrtnost muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
Celková  0.60 0.53 0.60 0.52 0.41 0.36 0.72 0.63 
  Nádory  0.47 0.44 0.48 0.44 0.31 0.38 0.60 0.46 
    Ca plic  0.55  0.54  0.40  0.61  
    Ca prsu  0.02  0.03  0.04  0.02 
  KVO 0.32 0.37 0.30 0.36 0.19 0.20 0.38 0.48 
  Onem. zažívacího ústrojí 0.53 0.41 0.52 0.40 0.40 0.33 0.58 0.42 
  Respirační onemocnění 0.31 0.14 0.31 0.14 0.23 0.10 0.36 0.17 

 



 24 

U mužů i žen byla potvrzena pozitivní asociace mezi úrovní deprivace (INDEX1 a 
INDEX2) a celkovou úmrtností, úmrtností na nádory, na gastrointestinální onemocnění a 
úmrtností na nádory plic mužů. Tyto asociace byly silnější u mužů než žen. Slabší asociace 
byla zjištěna mezi úrovní deprivace a úmrtností na respirační onemocnění a kardiovaskulární 
onemocnění u obou pohlaví. 

Detailní analýza užitím INDEX2soc a INDEX2mat prokázala, že úmrtnost je silněji 
korelována s faktory materiální než sociální deprivace (tab. 4).  

Výsledky analýz prokázaly, že zvýšená celková a vybrané specifické úmrtnosti jsou 
spojeny s nejvyššími úrovněmi deprivace (7-10 stupeň). Nejvyšší nárůst byl zjištěn u 
úmrtnosti na gastrointestinální onemocnění žen (až o 53,6 %), úmrtnosti na nádorová 
onemocnění plic mužů (až o 44,0 %) a gastrointestinální onemocnění mužů (až o 37,6 %). 
Grafy v obr. 6 znázorňují vztah mezi celkovou úmrtností v ČR a stupněm deprivace 
(INDEX1), kde 0 představuje průměrnou SMR v 77 okresech. 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

least 2 3 4 5 6 7 8 9 most

Degree of deprivation (INDEX1)

(%
)

Stupen deprivace (INDEX1)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

least 2 3 4 5 6 7 8 9 most

Degree of deprivation (INDEX1)

(%
)

Stupen deprivace (INDEX1)
 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

least 2 3 4 5 6 7 8 9 most

Degree of deprivation (INDEX1)

(%
)

Stupen deprivace (INDEX1)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

least 2 3 4 5 6 7 8 9 most

Degree of deprivation (INDEX1)

(%
)

Stupen deprivace (INDEX1)
 

Obr. 6. Vztah úrovně deprivace INDEX1 a celkové SMR mužů (vlevo) a žen (vpravo)  
 
Nejvyšší úroveň deprivace (7-10 stupeň INDEX1) byla zjištěna v 15,6 % okresů s 

celkovým počtem 1.681 mil. obyvatel z 10 miliónů obyvatel ČR – tab. 5. 
 

Tab. 5.  Počet okresů a obyvatel ČR podle jednotlivých úrovní deprivace (INDEX1) 
Stupeň deprivace Počet obyvatel Počet okresů % okresů 

1 (nejméně) 315 284 4 5,2 
2 1 565 870 18 23,4 
3 1 809 355 16 20,8 
4 1 230 057 9 11,7 
5 1 326 563 10 13 
6 2 366 676 8 10,4 
7 283 234 3 3,9 
8 621 292 4 5,2 
9 564 257 3 3,9 

10 (nejvíce) 212 729 2 2,6 
Celkem 10 295 317 77 100 

 
Závěry 
Socioekonomický deprivační index je velmi vhodným nástrojem k určení 

deprivovaných oblastí. Užití dat censu ke tvorbě SESDI je nejméně pracný a nejlevnější 
způsob vytvoření indexu, ale má výsledný index má svá omezení. Musí být aktualizován po 
každém novém censu a jeho validita se snižuje s časem od posledního sčítání.  

Pokud je socioekonomický deprivační index použit k analýze vztahu mezi deprivací a 
úmrtností na úrovní oblastí, výsledné korelace mohou být významným zdrojem při tvorbě 
hypotéz při návazných epidemiologických studiích s užitím individuálních dat. 
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ŠPECIFICKÉ ZVUKY AKO ZDROJ OBŤAŽOVANIA ČLOVEKA1 
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Strojnícka fakulta STU, Bratislava 

dekan: doc. Ing. Ľ. Šooš, CSc. 
 

Úvod 
Pri hodnotení negatívnych účinkov hluku na človeka je nevyhnutné analyzovať chrak-

ter hluku, či už vo vonkajšom prostredí (environmentálny hluk) alebo hluk v pracovnom pro-
stredí a takto analyzovaný hluk určitým spôsobom vzťahovať na to, čo je známe o reakcii 
človeka na tento druh hluku. So zvyšovaním hladiny hluku a jeho špecifičnosti sa aj od špeci-
fického hluku zvyšuje mnoho nepriaznivých následkov, ale presný pomer dávka – reakcia je 
predmetom nepretržitých vedeckých rozpráv a dlhodobého pozorovania. Dôležité je aj to, aby 
použité metódy, ktoré hodnotia vplyv hluku na zdravie človeka, boli praktické v rámci sociál-
nej, ekonomickej a politickej klímy, v ktorej sa používajú. V súčasnosti sa zdá, že hodnotenie 
obťažovania dlhotrvajúcim hlukom sa najlepšie pozná pomocou prispôsobenia upravenej  
ekvivalentnej hladiny A akustického tlaku, ktorá sa nazýva hodnotiaca hladina (9). Medzi 
špecifické zdroje hluku možno zaradiť aj dopravný hluk, druhy impulzového hluku, tónový 
hluk, priemyselný hluk, ale aj hluk, ktorý sa vymyká z každodennej aktivity človeka. Špeci-
fičnosť hluku je v jeho pridanej hodnote, teda pridaním korekcií. 

Doterajšie výskumy naznačujú, že obťažovanie zdrojmi dopravného zvuku sa odlišuje, 
a to v závislosti od druhu dopravy (8). Zistilo sa, že pri určitej ekvivalentnej hladine akustic-
kého tlaku je letecký hluk viac obťažujúci ako hluk z cestnej dopravy, a to už od stredných 
hodnôt hladín hluku. Naopak, pri železničnom hluku s bežným počtom vagónov, elektrickým 
rušňom a pri bežných rýchlostiach, je rovnaká ekvivalentná hladina menej obťažujúca ako pri 
hluku z cestnej dopravy. Letecký hluk možno teda zaradiť medzi špecifický hluk s vyšším 
stupňom obťažovania. 

Pri pravidelných a vysoko impulzových zvukoch existujú rozsiahle dôkazy, že pri po-
rovnateľných ekvivalentných hladinách akustického tlaku je obťažovanie vyvolané impulzo-
vými zvukmi vyššie ako obťažovanie vyvolané hlukom z cestnej premávky (9). Podobne pri 
zvukoch s výrazným tónovým charakterom experimentálne údaje naznačujú, že obťažovanie 
je vyššie ako pri zvukoch z cestnej dopravy pri tej istej ekvivalentnej hladine akustického 
tlaku. Platí to aj pre určitú oblasť priemyselného a stavebného hluku. 

Pri ustálenom priemyselnom hluku existujú nedostatočné informácie o vzájomnom 
vzťahu dávka – reakcia. Skúsenosti v niektorých krajinách naznačujú, že priemyselný hluk 
môže byť viac obťažujúci ako hluk z cestnej dopravy, dokonca aj vtedy, ak neobsahuje jasne 
počuteľné tóny alebo impulzy. V niektorých krajinách sa predpokladá, že obťažovanie vyvo-
lané priemyselným (a okolitým hlukom) závisí od mimoriadnych okolností zvuku. Aj napriek 
tomu sa v súčasnosti predpokladá, že obťažovanie vyvolané týmito zvukmi sa nelíši od zvu-
kov vyvolaných hlukom z cestnej dopravy. Veľa druhov priemyselného hluku má však buď 

                                                        
1 Článok je publikovaný s podporou Vedeckej grantovej agentúry VEGA 1/4091/07 a APVV 0631 
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tónový charakter (ventilátory, čerpadlá), alebo impulzový charakter a tieto zvuky sa posudzu-
jú s korekciami vzhľadom na ich zvláštny charakter. Pre rozdielnosti v obťažovaní hlukom 
z rôznych zdrojov zvuku, rozličnej vlastnosti zvuku, akustickej citlivosti dňa a pod. 
sa namerané alebo predikované hladiny spravidla upravujú pridaním korekcií. 

 
Vysoko energetické impulzové zvuky 
Medzi vysoko energetické impulzové zvuky sa zaraďujú explozívne zdroje s vysokým 

stupňom rušenia ako napr. odstrely v lome a bani, prekonanie nadzvukovej rýchlosti, demo-
lačné alebo priemyselné postupy, kde sa používajú mohutné explózie, explozívne prerušova-
nie obvodov, vojenské delostrelectvo (ťažké) (napr. obrnené jednotky, delostrelectvo, míno-
mety, bomby, explozívne zapálenie rakiet a reaktívnych striel). 

Medzi vysoko impulzové zdroje zvuku patria akékoľvek zdroje s vysoko impulzovými 
charakteristikami a vysokým stupňom rušenia ako napr. malé armádne zbrane, búchanie kla-
divom na kov alebo drevo, klincovačky, buchary, baranidlo, zápustkové kovanie, dierovacie 
lisy, pneumatické kladivá, ubíjač dlaždíc alebo kovové rázy pri posunovaní na železnici. 

Bežné impulzové zdroje zvuku, ktoré nie sú ani vysoko impulzové, ani vysoko energe-
tické impulzové zdroje zvuku obsahujú zvuky, ktoré sa niekedy opisujú ako impulzové, ale 
zvyčajne sa nepokladajú za také rušivé ako vysoko impulzové zvuky, napr. búchanie dvier 
automobilu, loptové hry vonku, ako je futbal alebo basketbal a chrámové zvony.  

Pri hodnotení zvukov takéhoto charakteru je pre vysoko energetické impulzové zvuky 
vhodnou základnou určujúcou veličinou (deskriptorom) hladina zvukovej expozície 
s vážením C, LCE, ktorá slúži na výpočet upravenej hodnotiacej hladiny zvukovej expozície 
LRE pre vysoko energetické impulzové zvuky (1). 
 932 CR −= EE LL dB pre LCE ≥ 100 dB [1] 
 1118,1 CR −= EE LL dB pre LCE < 100 dB [2] 

Tieto dva vzťahy sa pri geometrickej 
interpretácii pretínajú pri hladine C zvuko-
vej expozície 100 dB. Hodnotiaca hladina 
zvukovej expozície pri hladine C zvukovej 
expozície 100 dB je 107 dB. Všeobecná 
geometrická interpretácia je vynesená na 
obr. 1. 

 
Obr. 1. Hodnotiaca hladina zvukovej expozície, dB, 
ako funkcia hladiny C zvukovej expozície pre vysoko 
energetické impulzové zvuky 

 
Zvuky so silným nízkofrekvenčným obsahom 
Doterajšie výskumy a pozorovania naznačujú, že vnímanie a vplyvy zvukov sa pri níz-

kych frekvenciách významne odlišujú v porovnaní so zvukmi stredných a vysokých frekven-
cií (5, 8). Hlavné príčiny týchto odlišností sú tieto: 
- zoslabovanie vnemu pri frekvenciách zvuku, ktoré sa znižujú pod 60 Hz; 
- vnímanie zvukov ako pulzujúcich a fluktuujúcich; 
- oveľa rýchlejšie zvyšovanie hlasitosti a obťažovania so zvyšujúcimi sa hladinami akustic-

kého tlaku pri nízkych frekvenciách ako pri stredných alebo vysokých frekvenciách; 
- sťažovanie sa pre pocity tlaku na sluchový orgán; 
- obťažovanie vyvolané sekundárnymi vplyvmi, ako sú drnčanie konštrukčných prvkov 

budov, oblokov a dverí, alebo štrnganie pohárov; 
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- menšia strata akustickej energie prenosom pri nízkych frekvenciách ako pri stredných 
a vysokých frekvenciách. 

Treba mať na zreteli, že zvuky s mohutným nízkofrekvenčným obsahom ovplyvňujú 
frekvenčné váženie, čím sa vytvára väčšie obťažovanie, ako sa predikuje pomocou hladiny 
A akustického tlaku. Pri posudzovaní vplyvov nízkofrekvenčného hluku treba brať do úvahy 
možné rezonancie miestnosti pri nízkych frekvenciách. Ďalej vybudené zvukové drnčanie 
konštrukcií budov sú dôležitými určujúcimi prvkami obťažovania vyvolaného nízkofrekvenč-
ným zvukom (7).  

Na obr. 2 je frekvenčné spektrum hladiny A akustického tlaku kotlov, ktoré sa vyznaču-
je vysokými hodnotami nízkofrekvenčného hluku pri stredných frekvenciách 63 Hz a 125 Hz, 
pričom tento hluk sa vyznačoval aj fluktuáciami, a to do hodnoty 5 dB až 6 dB. Dôsledkom je 
zvýšené obťažovanie ľudí bývajúcich v blízkom okolí dunivým hlukom. Nízkofrekvenčný 
hluk môže v uzatvorenom priestore (v izbách bytu) vyvolať aj stojaté vlnenie (5). Tento hluk 
vybudzuje aj drnčanie stavebných konštrukcií. 
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Obr. 2. Charakteristické oktávové spektrum kotlov výhrevne na sídlisku 

 
Odhad populácie obťažovanej zvukom  
Výskumy ukazujú, že existuje vzájomný vzťah medzi percentom populácie 

a intenzívnym obťažovaním leteckým hlukom, hlukom z cestnej dopravy a železničným hlu-
kom, ktoré sú reprezentované zodpovedajúcou hladinou A zvuku deň – noc. 

Pomer dávka – reakcia pri percentuálnom odhade dopravného hluku možno zobraziť 
graficky Schultzovou krivkou, ktorá definuje per-
cento populácie vysoko obťažovanej hlukom 
(angl. highly annoyed – HA) z cestnej dopravy, 
ako funkciu hladiny zvuku deň – noc, Ldn, stano-
venú na podmienky voľného poľa (4). Plná čiara 
na obr. 3 zobrazuje Schultzovu krivku. Približne 
90 % získaných výsledkov z rôznych oblastí vý-
skumu sa dostáva do vnútra dvoch prerušovaných 
čiar.  
 
 
Obr. 3. Percento vysoko obťažovaných respondentov zvuk-
mi z cestnej dopravy ako funkcia hladiny A zvuku deň – noc 
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Rovnica sledujúca Schultzovu krivku zobrazenú na obrázku 3 je 

 HA = 100/[1 + exp(10,4 – 0,132 Ldn)] % [3] 
Asi 90 % bodov od získaných údajov, na základe ktorých sa vytvorila priemerná krivka, 

patrí do oblasti vymedzenej prerušovanými čiarami. Pomer dávka – reakcia možno použiť na 
odhad reakcie komunity na obťažovanie hlukom z iných zdrojov, ak sa aplikujú príslušné 
úpravy zdroja. 

 
Systémové účinky na človeka 
Uvedené špecifické druhy hluku majú aj negatívne fyziologické a psychologické vplyvy 

na človeka (2, 8). Ide najme o mimosluchové systémové vplyvy hluku, ktoré sú zatiaľ legisla-
tívou nedostatočne pokryté. Oblasť priamych, nepriamych a integrovaných vplyvov hluku na 
organizmus človeka možno zobraziť pomocou obr. 4. 

 

Obr. 4. Kategorizácia pôsobenia vplyvov hluku na človeka 

Systémové vplyvy hluku sa prejavujú na vegetatívnej nervovej sústave, a to zvýšením 
srdcovej činnosti (frekvencie) a činnosti vnútorných orgánov, zvýšením krvného tlaku, orga-
nizmus je stresovaný a môže dôjsť aj k zvýšeniu svalového napätia a k zvýšeniu hormonálnej 
sekrécie a k zmene látkovej výmeny. Na prejavenie týchto vplyvov je potrebné, aby hladina A 
akustického tlaku v bdelom stave človeka presahovala hodnotu približne 65 dB, počas spánku 
stačia hladiny o 10 dB až 15 dB nižšie. Pri pôsobení hladiny A hluku okolo 70 dB až 90 dB 
dochádza k zvýšeniu periférneho odporu a diastolického tlaku, k zníženiu pulzovej frekvencie 
a k zmenám na ballistokardiogramu. Dôležité je, že tieto obehové reakcie cievnej sústavy ma-
jú energetickú podstatu pôsobiaceho hluku a na ne sa nevytvára návyk. 

Zmena metabolizmu je sprevádzaná vzostupom hladiny krvného cukru a hladiny inzulí-
nu, a to už pri relatívne nízkych hladinách hluku. Zistil sa aj vzostup celkového cholesterolu, 
voľných mastných kyselín a lipoproteínov. Zaznamenalo sa zvýšenie vylučovania sodíka, 
draslíka a vápnika. Horčík sa vyplavuje zo svalov, z myokardu a iných štruktúr a vylučuje sa 
obličkami. Pri nedostatočnom prívode Mg iónov potravou dochádza pri chronickom strese 
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k trvalému zníženiu intracelulárneho Mg o niekoľko percent. Ak je nedostatok horčíka ex-
trémny, dôjde aj pri dostatočnom prívode potravy k strate na hmotnosti v dôsledku odbúrava-
nia telesných buniek. Čím je väčší nedostatok Mg v srdcovom svale, tým viac (viac ako troj-
násobne) sa pri zaťažení hlukom vylučuje noradrenalín (2). 

Základnou otázkou vplyvu hluku na vnútornú sekréciu je vylučovanie z nadobličiek ako 
dôsledok stresového účinku hluku. Väčšina odborníkov sa domnieva, že hladiny hluku, ktoré 
pôsobia čisto fyzikálne a ktoré nie sú väčšie ako hladiny poškodzujúce vnútorné ucho, nie sú 
u zdravých, normálne citlivých osôb rizikové vzhľadom na vnútornú sekréciu. 

Pôsobenie hluku na zaspávanie, kvalitu a dĺžku spánku patrí k najzávažnejším 
i najnázornejším systémovým účinkom. Pri rušení spánku hlukom sa stretávajú ako fyziolo-
gické, tak aj psychologické aspekty pôsobenia hluku. Narušenie rovnováhy medzi procesmi 
podráždenia a útlmu v mozgovej kôre, alebo emocionálne pôsobiacimi obťažujúcimi hlukmi 
sú príčinou poruchy spánku, ktorá sa prejavuje v zmene jeho hĺbky, rytmu a trvaní. Pri rušení 
spánku hlukom sa stretávajú fyziologické a psychologické aspekty pôsobenia hluku. Narúša-
nie regeneračných procesov prebiehajúcich v organizme počas spánku, je zo zdravotného 
hľadiska dôležitým negatívnym javom. K prebudeniu zo spánku dochádza pri hladinách A 
akustického tlaku s hodnotami približne 45 dB a poruchy kvality spánku môžu zvyčajne spô-
sobiť hladiny A vyššie ako 35 dB až 37 dB. Izolovane pôsobiaci hluk s výraznými vrcholmi 
vedie k prebudeniu, ak presahuje hodnoty 40 dB až 70 dB v závislosti od aktuálnej hĺbky 
spánku, ktorá sa v priebehu noci mení. Habituácia na rušivý hluk a narastajúci deficit spánku 
z predchádzajúcich nocí umožní spánok aj pri vyšších hladinách hluku, ale za cenu zníženia 
jeho relaxačného účinku. 

S narastajúcimi hladinami hluku v životnom prostredí vzrastá počet ľudí, ktorí nemajú 
pre spánok z akustického hľadiska optimálne podmienky. Spánok chápeme ako aktívny zota-
vovací proces prebiehajúci v nervovej sústave. Má význam pre obnovu pracovných schopnos-
tí, najmä centrálnej nervovej sústavy a je pre organizmus nevyhnutný. Pri úplnom nedostatku 
spánku dochádza veľmi rýchlo k hlbokým poruchám funkcie organizmu. Je známe, že čím je 
väčší deficit spánku, tým jednoduchší je nástup spánku a tým väčšia je odolnosť proti akustic-
kým a iným podnetom. Citlivosť na zvukové podnety je v závislosti od aktuálneho štádia 
(hĺbky) spánku veľmi rozdielna a tento rozdiel je 25 dB až 30 dB. 

Vplyv hluku na psychiku sa prejavuje podráždenosťou, apatiou, bolesťami a kŕčmi 
v zažívacom trakte, celkovou nervozitou a pod. Pre mnohé zdroje hluku, napríklad hluk tech-
nického zariadenia domácnosti od susedov, hluk od výmenníkových staníc v blízkosti obyt-
ných priestorov, ich emocionálny efekt spravidla postupne rastie a s ním sa zvyšuje účinok 
nízkych hladín (6, 8). Tam, kde pôvodne hladina hluku LA = 40 dB vzbudzovala emócie 
a sťažnosti na nepohodu, po určitom čase vybudzuje rovnaké obťažovanie a reakcie aj hladina 
LA = 30 dB toho istého zdroja. Vzniká precitlivenosť postihnutej osoby. Dokonca aj po od-
stránení zdroja môže zostať jeho trvalá predstava v psychike postihnutej osoby a môže narú-
šať jej relaxáciu predovšetkým v nočných hodinách (8). 

Najvšeobecnejším prejavom ľudí na neprimeraný hluk je ich podráždenie ako jedna 
z foriem obťažovania (annoyance) hlukom. Je to psychický stav, ktorý vzniká pri nežiaducom 
vnímaní hlukových udalostí alebo pri podriaďovaní sa okolnostiam, ku ktorým má jedinec 
zamietavý postoj, pretože ruší jeho súkromie, môžu predstavovať prekážku vo vykonávaní 
činnosti alebo ovplyvňovať odpočinok a na ktoré reaguje pocitmi odporu, podráždenosti 
a v niektorých prípadoch až psychosomatickými poruchami. Prevažuje tu emotívna zložka 
vnímania, kým zložka kognitívna zohráva hlavnú úlohu pri rušení hlukom, čiže pri interferen-
cii s činnosťou jednotlivca (3). 

Účinok hluku je závislý od niektorých fyzikálnych vlastností hluku. Závislosť je však 
daná aj osobou príjemcu. Kým dráždenie ako formu obťažovania hlukom možno brať do úva-
hy za špecifickú aktuálnu reakciu na konkrétnu hlukovú situáciu, existuje u každého človeka 
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určitý všeobecný postoj k rušivému pôsobeniu hluku, čiže určitý stupeň senzitivity, čo je  
osobnostná charakteristika, ktorá má dlhodobejšie a skôr celoživotné trvanie. Senzitivitu a jej 
protipól – toleranciu možno brať do úvahy za dva protiklady tej istej osoby. 

 
Záver 
O stupni obťažovania rozhoduje denný časový interval; najhoršie sa hluk znáša večer 

a v noci. Horšie pôsobí hluk v lete ako v zime, od zdrojov vo vnútri bytu (domu) ako od von-
kajších zdrojov. Horšia je znášanlivosť hluku v menšom ako vo väčšom byte. Rozdiely medzi 
mužmi a ženami sú nevýznamné, medzi ľuďmi stredného a vyššieho veku nepatrné. Výz-
namne menej podráždení hlukom je vo vekovej skupine do 30 rokov. Vzostup akustickej  
energie má rovnaký vplyv na stupeň obťažovania (podráždenia) hlukom. Stupeň obťažovania 
závisí aj od zdrojov hluku, napríklad železničná doprava je prijateľnejšia ako automobilová 
doprava, a to z dôvodu kratšieho času pôsobenia hluku od železničnej dopravy, informačnej 
homogénnosti, vyššieho frekvenčného maxima a skutočnosti, že zdroj je spravidla ďalej od 
pozorovateľa. Väčšie obťažovanie (podráždenie) spôsobujú zdroje, ktoré sa dajú ovládať ako 
tie, kde sa nedá nič podniknúť. Menšie obťažovanie (podráždenie) spôsobuje hluk, o ktorom 
je známe, že bude trvať len určitý vymedzený čas. Hluková situácia s plynulou dopravou je 
lepšia ako s nepravidelným chodom zvlášť ťažkých vozidiel. 

Prístup k hodnoteniu stupňa obťažovania hlukom je kritický v tom zmysle, že jeho sta-
novením a najmä na jeho základe vytvorených predikčných metódach, zatiaľ nevidno spôsob, 
ako vyriešiť otázku prípustných hladín hluku. Zamieňa sa tu totiž obťažujúci a podráždenie 
spôsobujúci účinok hluku za komplexné pôsobenie hluku a znášaný či tolerovaný hluk za 
hluk neškodný. 

Pôsobenie hluku na človeka, a to najmä dlhodobé v hornej časti decibelovej stupnice 
(nad 80 dB), vedie k zaťažovaniu jeho organizmu a vedie aj k trvalým poruchám zdravia, čo 
je z celospoločenského hľadiska nežiaduce. Preto otázkam znižovania hlučnosti sa musí ve-
novať oveľa väčšia pozornosť, ak chceme zdravie človeka uchovať pred civilizačnými choro-
bami. 
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Úvod 
Hluk patrí v súčasnosti k najrozšírenejším škodlivinám životného a pracovného 

prostredia. Vážnym problémom sa stáva v posledných rokoch v súvislosti s rozvojom priemyslu a 
dopravy. Najrozšírenejším a súčasne najrušivejším hlukom v sídelných aglomeráciách je hluk z 
dopravy. Hluk v denných hodinách vo veľkých mestách vykazuje výrazne kontinuálny charakter 
bez fenoménu tzv. dopravnej špičky (1, 2, 3). Hladiny hluku neustále narastajú a dosahujú 
hodnoty hladín hluku v priemysle.  

V urbanizovanom prostredí sa expozícia škodlivým účinkom hluku nedotýka len zdravých 
dospelých jedincov v určitom časovom limite ako je to pri profesionálnej expozícií (8 hodinový 
pracovný čas), ale pôsobí prakticky bez časového obmedzenia na všetky časti populácie vrátane 
detí, chorých a starých ľudí (1, 2, 3, 4).  

Pri hladinách tzv. komunálneho hluku (v rozmedzí od 60 do 90 dB/A) hovoríme o 
extraaurálnych (nesluchových) účinkoch. Dochádza k nešpecifickým reakciám celého organizmu, 
hlavne v sfére vegetatívnej, endokrinnej a regulačnej a s tým súvisiacimi poruchami. 
Nešpecifické účinky hluku sú výsledkom stimulácie vegetatívneho nervového systému, 
retikulárnej formácie, kôrových a podkôrových mozgových centier. Hluk pôsobí ako faktor 
aktivujúci mechanizmy stresovej reakcie organizmu (5, 6).  

Objektívnymi vyšetreniami a dotazníkovými akciami bol dokázaný výrazne rušivý vplyv 
takéhoto hluku, najmä v nočných hodinách, horší zdravotný stav obyvateľov v hlučných 
oblastiach, častejší výskyt neurotizmu a iných psychických porúch (1, 7, 8).  
 Účinky na kardiovaskulárny systém patria medzi nesluchové, nešpecifické účinky hluku. 
Podľa najnovších poznatkov a prehľadov epidemiologických štúdií možno považovať dopravný 
hluk za jeden z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (hypertenzia, ischemická 
choroba srdca) (9, 10, 11, 12). Problémom epidemiologických štúdií objektívne zhodnocujúcich 
pôsobenie dopravného hluku ako rizikového faktora kardiovaskulárnych ochorení môže byť 
nepresnosť kvantifikácie vzťahu medzi expozíciou a účinkom, multifaktoriálnosť, skresľujúce 
faktory, selekčný a informačný bias. V niektorých vybraných štúdiách vedci sledujú vplyv miery 
a stupňa subjektívneho hodnotenia hlukovej expozície (annoyance – obťažovanie, rozmrzenosť) 
ako modifikujúcho faktora na hladiny systolického a diastolického tlaku krvi, ako aj rizika 
ischemickej choroby srdca (9, 10).  
                                            
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/4274/07 
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 Cieľ štúdie 
 Cieľom našej štúdie bolo zhodnotiť vplyv expozície dopravného hluku vo vybranom 
súbore mladých a zdravých jedincov, so zreteľom na ich kardiovaskulárne riziko a annoyance.  
 
 Materiál a metódy 

V našej štúdii objektívneho a subjektívneho hodnotenia hlukovej expozície sme vyšetrili 
súbor vysokoškolákov (n = 465; 39,6% mužov, 60,4 % žien, priemerný vek 22,3 ± 2 rokov). 
Porovnali sme študentov bývajúcich v študentskom domove v Bratislave (hlučná lokalita: n = 
220) a študentov bývajúcich v tichších obytných oblastiach Bratislavy (n = 245).  

Ekvivalentné hladiny hluku sme merali v hlučnej aj v kontrolnej lokalite pomocou 
štandardnej meracej techniky prístrojového parku firmy Brűel-Kjaer. Meracie stanovištia boli 
situované vo vzdialenosti 2 metre od fasády budovy s výškou mikrofónu 1,5 metra nad zemou. 
Vo viacpodlažnej stavbe študentského domova sme sledovali aj časové rozpätie hladín hluku 
v priebehu dňa a noci vo vnútri obytnej časti aj v okolí. 

Subjektívne obťažovanie hlukom sme hodnotili pomocou autorizovaného dotazníka 
o obťažovaní hlukom (1). Okrem všeobecných otázok týkajúcich sa pohlavia, veku, vzdelania a 
pracoviska obsahoval otázky zamerané na charakteristiku obytného prostredia (lokalizácia, 
konštrukcia, okolie obytnej budovy, umiestnenie a vybavenie bytu, dĺžka pobytu v byte). 
Respondenti taktiež subjektívne hodnotili svoje zdravotné ťažkosti ako aj celkový zdravotný stav. 
Hodnotilo sa rušenie dopravným hlukom, hlukom z priemyslu, leteckým a železničným hlukom, 
hlukom zo susedných bytov, zábavných podnikov a zo zariadení domu. Osobitná časť bola 
venovaná rušeniu dopravným hlukom, jeho psychologickým a fyziologickým účinkom a 
interferencií s rôznymi aktivitami.  

Informácie od respondentov sme získali formou priameho osobného rozhovoru. Hodnotili 
sme aj mieru a stupeň celkovej rozmrzenosti (annoyance) pomocou päťstupňovej škály 
(extrémne ruší, ruší veľmi, ruší, ruší trochu, neruší) (13).  

Na kvantifikáciu skóre celkového kardiovaskulárneho rizika sme použili viaceré metódy. 
Systém SCORE bol vyvinutý na stanovenie desaťročného rizika fatálnej kardiovaskulárnej 
príhody pre európske populácie vo veku 40 – 65 rokov. Vzhľadom na nízky vek vyšetrených 
respondentov sme ich celkové kardiovaskulárne riziko určili projekciou na vek 60 rokov. Na 
výpočet rizika sa vyhodnocujú nasledujúce rizikové faktory: pohlavie, vek, status 
fajčiar/nefajčiar, hodnota systolického krvného tlaku a hladina celkového cholesterolu v krvi. 
Vysoké kardiovaskulárne riziko sa definuje ako pravdepodobnosť výskytu smrteľnej 
kardiovaskulárnej príhody v priebehu desiatich rokov ≥ 5% (14). 

 Okrem systému SCORE sme použili aj framinghamské skórovanie desaťročného rizika 
rozvoja ischemickej choroby srdca – jednak v aktuálnom veku (framinghamské skórovanie sa dá 
použiť už od veku 20 rokov) a jednak s projekciou na vek 60 rokov. Framinghamský výpočet 
celkového rizika zahŕňa tieto faktory: vek, pohlavie, hladinu celkového cholesterolu a hladinu 
HDL-cholesterolu v krvi, systolický tlak, liečbu hypertenzie a fajčenie. Zvýšené riziko 
predstavuje hranica 10 %, vysoké riziko 20 %. Vzhľadom na nízky vek a dobrý zdravotný stav 
sme v našom súbore na vyjadrenie kardiovaskulárneho rizika použili hranicu 10 % (15).  

V r. 2007 uverejnila Európska kardiologická spoločnosť tabuľku relatívneho rizika 
SCORE, určenú pre populáciu mladých a zdravých jedincov. Na stanovenie relatívneho rizika sa 
používajú tieto faktory: status fajčiar/nefajčiar, hodnota systolického krvného tlaku a hladina 
celkového cholesterolu v krvi. V našom súbore sme ako rizikovú použili hranicu 3% a viac (16).  

Pokojový tlak krvi sme merali digitálnym tlakomerom Omron. Ako hraničné kritéria sme 
stanovili optimálne hodnoty podľa odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti pre 
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hladinu systolického tlaku krvi < 120 mmHg a diastolického tlaku krvi < 80 mmHg (17). Hladinu 
cholesterolu v krvi sme merali metódou suchej kvapky z kapilárnej krvi (Reflotron). 

Vplyv expozície dopravnému hluku na skóre kardiovaskulárneho rizika v sledovanom 
súbore sme zhodnotili pomocou bivariantnej a multivariantnej analýzy. Použili sme metódu 
kalkulácie a odhadu rizika – „odds ratio” (tzv. podiel pravdepodobností alebo pomer šancí) pri 
95% intervale spoľahlivosti. Pomocou stratifikovanej analýzy sme vypočítali Mantel-
Haenszelovo vážené odds ratio a pomocou mnohonásobnej logistickej regresie adjustované odds 
ratio (18).  

Na štatistickú analýzu súborov sme použili programové balíky Epi Info™ 2007, SPSS 15 
a S-Plus 6.0. 

 
Výsledky a diskusia 

 Podľa objektívnych meraní sa v hlučnej lokalite (študentský domov) ekvivalentné hladiny 
hluku počas dňa pohybovali v zdravotne rizikovom pásme tzv. absolútneho hluku (nad 65 dB/A); 
maximálne hladiny hluku dosahovali až 84 dB/A. Výsledky meraní hlukovej expozície vo 
vybraných bytových jednotkách študentského domova naznačili nárast hladín hluku v priemere o 
2 dB/A so stúpajúcim poschodím. Hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku vysoko prekračovali 
limity pre vnútorné priestory budov stanovené legislatívou.  

Ekvivalentné hladiny hluku v kontrolnej oblasti boli signifikantne nižšie (LAeq,24h = 58,7 ± 
6dB) ako v hlučnej oblasti (LAeq,24h = 67 ± 2dB) (F = 46,42, p < 0,05).  

Dopravný hluk výrazne viac obťažuje študentov v exponovanom súbore (ORMH = 5,51; 
95% IS = 4,21 – 7,88) (tab. 1). Riziká interferencie dopravného hluku s rôznymi aktivitami sú 
signifikantne vyššie v exponovanej skupine vysokoškolákov. Týka sa to hlavne interferencie pri 
čítaní a duševnej práci, pri odpočinku a pri zaspávaní. 

Podľa výsledkov bivariantnej analýzy sú naznačené riziká, aj keď nie signifikantne, pre 
eleváciu hladiny systolického (OR = 1,10; 95% IS = 0,70 – 1,72) a diastolického tlaku krvi (OR 
= 1,37; 95% IS = 0,71 – 2,63) v exponovanom súbore (tab. 1).  
 Celkové kardiovaskulárne riziko vyjadrené framinghamským skórovaním v aktuálnom 
veku (OR = 1,82; 95 % IS = 0,93 – 3,57), ako aj framinghamské riziko s projekciou na vek 60 
rokov (OR = 1,69; 95 % IS = 1,11 – 2,59) bolo signifikantne vyššie v exponovanej skupine. 
Kardiovaskulárne riziko vypočítané podľa systému SCORE60 (po projekcii na vek 60 rokov), aj 
podľa tabuľky relatívneho rizika SCORE pre mladých, zdravých ľudí, bolo signifikantne vyššie v 
exponovanej skupine vysokoškolákov (tab. 2). 
 Po adjustácií na skresľujúce faktory pomocou mnohonásobnej logistickej regresie zostalo 
vysoko signifikantne vyššie celkové kardiovaskulárne riziko vypočítané podľa systému 
SCORE60 (ORadj = 2,00; 95 % IS = 1,08 – 3,69), ako aj podľa tabuľky relatívneho rizika (ORadj 

= 2,37; 95 % IS = 1,47 – 3,81) v exponovanej skupine mladých a zdravých jedincov (tab. 2).  
 

Tab. 1. Riziká vybraných nesluchových účinkov dopravného hluku (exponovaná vs kontrolná skupina) 
Indikátor nesluchových účinkov OR (95 % IS) chí-kvadrát p-hodnota 
Hladina systolického tlaku krvi (≥ 120 mm Hg)  1,10 (0,70 – 1,72) 0,19 0,6 
Hladina diastolického tlaku krvi (≥ 80 mmHg)  1,37 (0,71 – 2,63) 0,99 0,4 
Psychogénny stres  1,02 (0,62 – 1,66) 0,01 0,7 
Rušenie a obťažovanie dopravným hlukom (noise annoyance)  +5,51 (4,21 – 7,88) 137,9 < 0,001 
Znervózňovanie dopravným hlukom  +3,75 (2,87 – 5,42) 80,03 < 0,001 

+ Mantel-Haenszelovo vážené odds ratio  
IS – interval spoľahlivosti 
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Tab. 2. Expozícia dopravnému hluku a kardiovaskulárne riziko (exponovaná vs kontrolná skupina) 
Skóre kardiovaskulárneho rizika OR (95 % IS) p-hodnota OR adjustované (95 % IS)* p-hodnota 
Framinghamské riziko 1,82 (0,93 – 3,57) 0,089 2,39 (0,98 – 5,81) 0,054 
Framinghamské riziko60 1,69 (1,11 – 2,59) 0,017  1,76 (1,00 – 3,079) 0,049 
SCORE60 2,00 (1,08 – 3,69) 0,030 3,03 (1,35 – 6,79) 0,007 
Relatívne riziko 2,37 (1,47 – 3,81) <0,001  3,12 (1,6 – 6,07) 0,001 

*adjustované na pohlavie, psychogémnny stres, obťažovanie rôznymi druhmi komunálneho hluku (hluk zo 
susedných bytov, zo zábavných podnikov, zo zariadení budov, z priemyslu, železničný hluk)  
 
 Podľa najnovších poznatkov a prehľadov epidemiologických štúdií možno považovať 
dopravný hluk za jeden z rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení (hypertenzia, 
ischemická choroba srdca) (9, 10, 11, 12). 
 V prierezovej štúdii zo Srbska, z mesta Pancevo, bol v súbore 3 622 obyvateľov 
signifikantne vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení (arteriálna hypertenzia, infarkt 
myokardu) v skupine mužov veľmi a extrémne rušených dopravným hlukom (ORadj = 1,8; 95 % 
IS = 1,0 – 2,4). Tento vzťah nebol signifikantný u žien (10). 
 Jarup a kol. (2008) vo svojej nedávno publikovanej štúdii pozorovali signifikantný nárast 
rizika výskytu arteriálnej hypertenzie vo vzťahu k expozícii leteckému hluku v nočných hodinách 
a k dlhotrvajúcej expozícii bežnému dopravnému hluku počas dňa. Tento vzťah bol silnejší u 
mužov v kategórii najviac exponovanej dopravnému hluku (> 65 dB; ptrend = 0,008; ORadj = 1.54; 
95 % IS = 0,99-2,40) (11). 
 Naša štúdia venovaná účinkom dopravného hluku na kardiovaskulárny systém, ako aj 
vzťahom subjektívneho hodnotenia hlukovej expozície k nesluchovým účinkom hluku, priniesla 
poznatky, že respondenti bývajúci v oblasti študentského domova sú významne viac rušení 
a obťažovaní komunálnym hlukom. U týchto respondentov pozorujeme signifikantne vyššie 
relatívne kardiovaskulárne riziko podľa systému SCORE60 (ORadj = 3,03; 95 % IS = 1,35 - 6,79) 
a podľa tabuľky relatívneho rizika (ORadj = 3,12; 95 % IS = 1,6 - 6,07), aj po adjustácií na 
skresľujúce faktory pomocou mnohonásobnej logistickej regresie.  
 Použité metódy kalkulácie rizika pre rôzne formy a následky obťažovania komunálnym 
hlukom, ako aj metódy kvantifikácie celkového kardiovaskulárneho rizika pre rôzne populačné 
skupiny so zvláštnym zreteľom na mladých a zdravých jedincov, umožnili vyjadriť nesluchové 
účinky hluku pomocou komplexného spôsobu. 

Vzhľadom na nízku vekovú štruktúru našich respondentov nemožno zatiaľ hovoriť 
o poškodení zdravia, ale len o zvýšenom riziku výskytu niektorých neurovegetatívnych prejavov 
u respondentov z hlučnejšej oblasti. Prejavy rušenia a obťažovania, poruchy spánku, bolesti 
hlavy, nervozita a predráždenosť však bývajú základom pri vzniku rôznych chronických 
ochorení, kde hluk zohráva dôležitú úlohu ako stresor. Keďže ide o porovnávané skupiny 
študentov bývajúcich na internáte a v domácom prostredí, môžu sa pri neskorších zdravotných 
následkoch nesluchového charakteru prejavovať aj iné faktory mimo hlukovej expozície (výživa, 
životný štýl).  
 

Závery 
 Hodnoty ekvivalentnej hladiny hluku v hlučnej lokalite vysoko prekračovali limity pre 

vnútorné priestory budov stanovené legislatívou.  
Podľa výsledkov bivariantnej analýzy dopravný hluk výrazne viac obťažuje študentov 

v exponovanom súbore, signifikantne vyššie sú aj riziká interferencie dopravného hluku 
s rôznymi aktivitami, hlavne pri čítaní a duševnej práci, pri odpočinku a pri zaspávaní. 
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Naznačené, aj keď nie významne boli riziká zvýšenia hladín systolického a diastolického tlaku 
krvi v exponovanom súbore.  
 Študenti v súbore exponovanom dopravnému hluku majú signifikantne vyššie relatívne 
kardiovaskulárne riziko podľa systému SCORE60, podľa tabuľky relatívneho rizika SCORE a aj 
po adjustácií na skresľujúce faktory pomocou mnohonásobnej logistickej regresie.  

Prínosom štúdie je rozpracovanie metódy hodnotenia rizika expozície hlukom v obytnom 
prostredí vzhľadom na kardiovaskulárne riziko. 
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IONIZUJÚCE A UV ŽIARENIE V MLADŠOM VEKU AKO RIZIKO VZNIKU 
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M. Tirpáková, K. Bernasovská 

Ústav hygieny LF UPJŠ, Košice 
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská, CSc. 

 
Celosvetové údaje o incidencii onkologických ochorení podľa WHO ukazujú, že 

približne 30 % obyvateľstva je postihnutých malígnym ochorením a približne 20 % populácie 
na následky nádorov zomiera. V súčasnej dobe vo vyspelých krajinách je postihnutý 
nádorovým ochorením každý piaty človek. Ak sa nechá ľudstvo, napriek vážnym varovaniam, 
naďalej a stále vo väčšom rozsahu ohrozovať karcinogénmi, ktoré moderná doba so sebou 
prináša, môžeme očakávať, že okolo roku 2010 ochorie na onkologické ochorenie každý tretí 
človek (3). Onkologické ochorenia zaujali postupne druhé miesto v úmrtnosti populácie 
Slovenskej republiky. V roku 2000 tento podiel predstavuje 25,6 % v mužskej populácii 
a 19,8 % v ženskej populácii, len pre porovnanie v roku 1930 išlo iba o 1,5 a 1,8 % u mužov, 
resp. žien (Onkologický register SR, NCZI, 2005). V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa 
hodnota incidencie mení, v roku 2000 bolo novo diagnostikovaných 10 971 prípadov u mužov 
a 9 935 nových nádorov u žien. Na obr. 1 až 3 je znázornená incidencia onkologických 
ochorení v dospelej a detskej populácii v Slovenskej republike  v roku 2000 (ÚZIŠ, 2003). 
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Obr. 1. Incidencia nádorov u mužov v roku 2000  

 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Súčasný vzostup životnej úrovne a zmeny životného štýlu populácie, spolu s poklesom 
detskej úmrtnosti a modernizáciu diagnostických postupov vedú k narastaniu priemernej 
dĺžky života obyvateľov vyspelých krajín. Ťažisko chorobnosti a úmrtnosti sa prenieslo 
z infekčných ochorení na neinfekčné ochorenia (kardiovaskulárne ochorenia a nádory). 
Celkovo možno konštatovať, že incidencia zhubných nádorov rastie v celosvetovom meradle 
rýchlejšie ako starne populácia. Porovnaním rokov 1990 a 2000 je vzostup incidencie 
a mortality o 23 % (NCZI). Trendy výskytu i zmeny v postavení jednotlivých lokalizácií sú na 
Slovensku porovnateľné s krajinami západnej Európy a indikujú orientáciu preventívnych 
a intervenčných programov (7). Štúdie dokazujú asociáciu vplyvu rizikových faktorov a ich 
kumuláciu pri vzniku malígnych ochorení (8). Aj keď stále prebiehajú rozsiahle výskumy 
a analýzy, časť otázok etiológie a patogenézy onkologických ochorení je nezodpovedaná. 
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Obr. 2. Incidencia nádorov u žien v roku 2000  
 
Účinky rôznych typov ionizujúceho žiarenia (röntgenové, alfa, beta, gama, 

neutrónové, rýchle elektróny, pozitróny a pimezóny) závisia od množstva, ktoré pohltí živá 
hmota. Stupeň postradiačných zmien závisí od rádiosenzitivity tkanív a orgánov. Medzi 
najcitlivejšie patrí lymfatický a hemopoetický systém, zárodočné orgány, sliznica tenkého 
čreva a koža. Pečeň, chrupka, kosti, svalové a nervové tkanivá patria medzi rádiorezistentné 
tkanivá (4). 

Epidemiologickými štúdiami je dokázané zvýšenie rizika vzniku onkologického 
ochorenia po prenatálnom rtg vyšetrení. Dávky žiarenia 10 – 20 mGy zvýšili počet detských 
leukémií o 20 % (1). 

Dokázané sú riziká vzniku onkologického ochorenia a ožiarenia jednorázovo alebo 
opakovane (5). Účinok závisí od veku a veľkosti absorbovanej dávky. Ožiarenie v detskom 
veku je riziko vzniku nádoru v dospelosti. Najcitlivejšie sú rýchlo sa deliace tkanivá (napr. 
kostná dreň). V súvislosti s očakávanou dĺžkou života je riziko neskorších prejavov zhubných 
účinkov žiarenia vyššie u detí ako u dospelých. Ožiarenie v prvých desiatich rokoch života 
prispieva k celoživotnému riziku 3 až 4 krát viac ako pri ožiarení vo veku 30 až 40 rokov. Aj 
veľmi nízke dávky môžu vyvolať genetické zmeny v DNA a mutácie, ktoré sú zodpovedné za 
indukciu malígneho ochorenia (neskoré účinky).  
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Obr. 3. Incidencia nádorov v detskej populácii v roku 2000 
 

Ionizujúce žiarenie vyvoláva genetické zmeny v kmeňových bunkách krvotvorby, čo 
má za následok vznik leukémie. Po výbuchu atómovej bomby v Japonsku sa zvýšil 20 
násobne výskyt leukémií, podľa vzdialenosti od epicentra explózie. So zvyšovaním dávky 
ožiarenia sa zvyšuje riziko vzniku leukémie. U ľudí, ktorí prežili atómové bombové útoky, sa 
môže po rokoch začať rozvíjať karcinóm štítnej žľazy, je tu tiež nebezpečenstvo vzniku 
nádorov prsníka, najviac vtedy, ak k ožiareniu došlo v detstve. Vo veku po 40. roku má 
ožiarenie len obmedzený vplyv (6). 

Lekárske expozície predstavujú 20 % ožiarení z umelo zavádzaných zdrojov. 
Ionizujúce žiarenie je  najdôležitejší známy faktor zapríčiňujúci vznik malígnej strumy, má 
súvislosť s nádormi pľúc, žalúdka a hrubého čreva. Menej etiologicky sa podieľa na 
karcinómoch močového mechúra, pažeráka, pečene, kože, kostí a vaječníkov. Vysoké dávky 
sú rizikom pri vzniku nádorov prsníka (2). Ale aj 1,8-krát sa zvyšuje riziko malignity 
pankreasu (9). Leukémie vznikajú do 10 rokov od ožiarenia, zatiaľ čo incidencia solídnych 
nádorov počas života narastá (1).  
 

Neionizujúce žiarenie zahŕňa elektromagnetickú energiu v pásme mikrovĺn 
a rádiofrekvenčných vĺn. Vysokofrekvenčné radary (frekvencia 50 – 60 Hz)  majú kauzálny 
vzťah s leukémiou u detí a mládeže. Najväčší význam má ultrafialové žiarenie (UV), ktoré je 
prirodzenou zložkou slnečného spektra. UV B (vlnový rozsah 320 až 290 nm) je definovaný 
fotokarcinogén, ktorý spôsobuje chromozómové zlomy a genetické abnormality v DNA (4). 
Stupeň rizika vzniku malignít kože závisí od typu žiarenia, jeho intenzity, dĺžky expozície a aj 
od veku a hrúbky absorbujúcej kože. Radiácia UV lúčmi vyvoláva inaktiváciu 
vnútrobunkových enzýmov, spomaľuje delenie buniek a navodzuje vznik mutácií. 
Karcinogénny efekt má UV B žiarenie a UV C žiarenie. UV C lúče (vlnový rozsah 290 až 100 
nm) ozónová vrstva okolo Zeme absorbuje.  

Štatistiky výskytu zhubných nádorov kože ukazujú vzostupnú tendenciu, je to 
spôsobené trvalou redukciou ozónovej vrstvy zemskej atmosféry, ale aj zmenou životného 
štýlu populácie na celom svete (viac slnenia a návštevy solárií).  

Vedci v Austrálii zistili, že žiarenie UV A (doteraz považované za menej škodlivé ako 
UV B), poškodzuje DNA a spôsobuje vznik nádorov (Melanoma and Skin Cancer Research 
Institute). WHO varuje pred opaľovaním v soláriách, ktoré majú silnejšiu úroveň žiarenia UV 
A (vlnový rozsah 400 až 320 nm). Asi 25 % užívateľov solárií v severnej Európe je vo veku 

30%

19%13%

7%

6%

6%

6%

13%

leukémia

nádory mozgu

lymfómy

neuroblastóm

Wilmsov nádor
obličky
sarkómy mäkkých
tkanív
nádory kostí

ostatné



 40 

16 až 24 rokov, v priebehu 10 rokov môže vzniknúť „epidémia“  nádorov kože. Používanie 
solárií regulovalo len Francúzsko a Švédsko. 
 

Záver 
Poznatky o vzájomnej interakcii pôsobenia ionizujúceho a UV žiarenia a rizikom 

vzniku onkologických ochorení je potrebné využiť na navrhnutie intervenčných opatrení, 
ktoré by mali byť zacielené hlavne na deti a mládež, v záujme redukcie morbidity a mortality 
na malígne novotvary v populácii a v záujme  zlepšenia kvality života a jeho predĺženia.  
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2Neurologická klinika UK JLF a MFN, Martin 

prednosta: doc. MUDr. E. Kurča, PhD. 
 

Úvod 
Účinok toxických kovov na centrálny nervový systém sa popisuje pri expozícii 

mangánu, ortuti, olova, arzénu, vanádu a iných kovov. Ide o neuropsychické príznaky 
prejavujúce sa v iniciálnom štádiu neurastenickým syndrómom, ktoré neskôr prechádzajú do 
organicity ochorenia. Na význam psychických zmien pri poškodení organizmu neurotoxickou 
látkou ako prvý poukázal Lukáš a kol., 1987 (16).  

V našej štúdii sme sa zamerali na účinok chronickej expozície ortuti (Hg) a olova (Pb), 
ktorý sme sledovali u pracovníkov Nováckych chemických závodoch (NCHZ), a.s. Nováky 
(riziko Hg) a v sklárňach Slovglass a.s. Poltár (riziko Pb). Vyšetrenie v NCHZ bolo 
opakovane vykonané už v minulosti, ale nie so zreteľom na psychické zmeny zamestnancov 
(8). 

Chronická expozícia Hg sa pri nízkej miere expozície prejavuje tzv. 
mikromerkurializmom s príznakmi ako sú slabosť, únava, malátnosť, poruchy trávenia. V 
neskoršom štádiu otravy ochorenie prechádza cez eretizmus mercurialis (s príznakmi ako 
excitabilita, možná depresia, halucinácie, delirium) do organicity s trvalými následkami z 
oblasti centrálneho nervového systému (CNS). Pri akútnej expozícii Hg sa pozorovala 
zvýšená dráždivosť neuromuskulárneho aparátu, tiež psychické poruchy. Neurotoxický 
účinok ortuti je popisovaný v mnohých štúdiách (3, 10, 17, 22, 25).  

Neuropsychické príznaky charakteristické pre chronickú expozíciu Pb sú  depresia, 
zúženie záujmov, poruchy pamäte a poruchy koncentrácie (4, 6, 10). Za najzávažnejší 
neurologický efekt  olova sa považuje encefalopatia. Pri akútnej otrave ide o prejavy 
encefalopatie, u detí sú prítomné ataxia, spazmy, edém mozgu, kóma až smrť (15, 18). 
 

Cieľ práce 
Cieľom práce bolo zistiť význam psychologického vyšetrenia v neurotoxikológii, 

ktoré môže odhaliť počiatočné príznaky poškodenia CNS ešte v predklinickom štádiu 
intoxikácie. 
 

Metodika 
 Pre zistenie neurotoxického účinku kovov u zamestnancov pracujúcich v riziku Hg 
a Pb sme použili: 
- kompletné interné vyšetrenie; 
- toxikologické vyšetrenie s analýzou biologických expozičných testov (BET); 
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- psychologické vyšetrenie pomocou dotazníkovej metódy CORNELL – INDEX – 3, 
upravenej podľa Fickovej. Dotazník je rozdelený do 10 oblastí, mapujúcich určité 
správanie a psychické ťažkosti (9, 13, 21); 

- štatistické vyhodnotenie nepárovým Studentovým t-testom. 
  Charakteristika vyšetrovaných súborov 

1. Novácke chemické závody, a.s. Nováky 
V NCHZ sme vyšetrili celkovo 105 pracovníkov, z toho 85 zamestnancov pracujúcich 

v riziku Hg s priemerným vekom 41,2 rokov a priemernou dĺžkou expozície 18,1 rokov. Ďalej 
sme vyšetrili 20 pracovníkov pracujúcich mimo expozície Hg a iných neurotoxických látok 
s priemerným vekom 40,5 rokov. Tab. 1 a 2 vyjadrujú charakteristiku exponovanej 
a kontrolnej skupiny a ich BET. 
 
Tab. 1. Charakteristika exponovanej skupiny s rizikom Hg u pracovníkov NCHZ  a ich BET  (n = 85) 
Veličina ā SD SE min max 
Vek (roky) 41,2 8,1 - 21,0 50,0 
Dĺžka expozície (roky) 18,1 9,2 - 1,0 44,0 
Hg v krvi (µmol.l-1) 0,144 0,380 0,410 0,003 0,325 
Hg v moči (µmol.l-1) 0,130 0,149 0,016 0,003 0,949 
Hg v moči [µmol.(mol.kreat.).l-1] 11,798 10,602 1,150 1,900 62,900 

 
Tab. 2. Charakteristika kontrolnej skupiny u pracovníkov NCHZ a ich BET (n = 20) 
Veličina ā SD SE min max 
Vek (roky) 40,5 8,7 - 28,0 59,0 
Hg v krvi (µmol.l-1) 0,022 0,036 0,008 0 0,147 
Hg v moči (µmol.l-1) 0,077 0,129 0,029 0 0,406 
Hg v moči [µmol.(mol.kreat.).l-1] 4,960 9,155 2,047 0 38,000 

 
2. Slovglass, a.s. Poltár 
V závode Slovglass, a.s. Poltár sme vyšetrili 69 zamestnancov pracujúcich v riziku 

olova. Priemerný vek exponovanej skupiny bol 35,3 rokov a priemerná dĺžka expozície 9,5 
rokov. Kontrolná skupina pozostávala z  20 pracovníkov pracujúcich mimo expozície Pb 
a iných neurotoxických látok s priemerným vekom 43,6 rokov. V tab. 3 a 4 uvádzame 
charakteristiku exponovanej a kontrolnej skupiny a ich BET. 
 
Tab. 3. Charakteristika exponovanej skupiny s rizikom Pb u pracovníkov Slovglass  a ich BET (n = 69) 
Veličina ā SD min max 
Vek (roky) 35,3 11,6 18,0 50,0 
Dĺžka expozície (roky) 9,5 8,5 1,0 44,0 
Pb v krvi (µmol.l-1) 1,910 0,459 0,761 3,801 
ALA v moči µmol.(mol.kreat.).l-1 7339,9 1454,5 3339,9 10897,2 
K-porfyrín v moči [µmol.(mol.kreat.).l-1] 37,8 11,3 23,25 111,6 

 
Tab. 4. Charakteristika kontrolnej skupiny u pracovníkov Slovglass a ich BET (n = 20) 
Veličina ā SD min max 
Vek (roky) 43,6 8,7 23,0 59,0 
Pb v krvi (µmol.l-1) 0,022 0,036 0 0,147 

 
Výsledky  
1. Miera expozície zistená analýzou BET bola nízka, v priemere len mierne 

prekračujúca stanovené biologické expozičné limity (BEL). Hodnoty BET exponoaných 
skupín, ako aj kontrolných skupín pracovníkov NCHZ a Slovglassu vyjadrujeme v 
príslušných tab. (1 – 4). 
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Pozn. BEL: Hg v krvi 0,12 (µmol.l-1), Hg v moči 0,5 (µmol.l-1)= 40 [µmol.(mol kreat)l-1], Pb v 
krvi 0,930 (µmol.l-1),  ALA: 90,0 (µmol.l-1) = 6000 [µmol.(mol kreat)l-1], Koproporfirín III: 
0,450 (µmol.l-1) = 30,0 [µmol.(mol kreat)l-1]. 

2. Predbežným skríningovým psychologickým vyšetrením sme v skupine pracujúcich 
v expozícii Hg a Pb, ako aj v príslušných kontrolných skupinách, nezistili signifikantne 
zvýšené skóre v žiadnej zo sledovaných oblastí 1-10. Výsledky dotazníka vyjadruje obr. 1 a 2.  
Pozn.: rozdelenie dotazníka CORNELL_INDEX-3 podľa oblastí viď nižšie (tab. 5, 6). 
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Obr. 1. Percentuálne vyjadrenie výsledkov dotazníka podľa metódy  CORNELL-INDEX-3 u exponovaných Hg 
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Obr. 2. Percentuálne vyjadrenie výsledkov dotazníka podľa metódy  CORNELL-INDEX-3 u exponovaných Pb 
 

3. U exponovaných Hg mierne zvýšené percento ťažkostí je prítomné v oblasti: 
- depresia  17,14%, 
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- strach a maladaptácia  13,41%, 
- gastrointestinálne symptómy (GIT- symptómy) 11,11%, 
- psychosomatické symptómy 10,88, 
- nervozita a úzkosť 10,00%. 
  

Percentuálne vyjadrenie dotazníka CORNELL-INDEX-3 v exponovanej a kontrolnej 
skupine vyjadruje tab. 5. 
 
Tab. 5. Percentuálne vyhodnotenie dotazníka podľa metódy CORNELL-INDEX-3  u exponovaných Hg (NCHZ) 
Oblasť Exponovaná skupina (%) Kontrolná skupina (%) P (>0,05) 
1. strach 13,41 10,33 0,313 
2. depresia 17,14 13,33 0,259 
3. nervozita 10,00 6,67 0,448 
4. neurocirkulačné symptómy 4,18 4,00 0,200 
5. desové reakcie 3,66 3,33 0,435 
6. psychosomatické symptómy 10,88 10,00 0,529 
7. Hypochondria a asténia 6,89 9,29 0,456 
8. GIT- symptómy 11,11 10,00 0,704 
9. senzitivita 4,47 1,00 0,238 
10. psychopatické črty 8,82 6,86 0,374 

 
4. U exponovaných Pb sme zistili nesignifikantne zvýšené percento výskytu ťažkostí v 

oblasti: 
- depresia 22,35%, 
- psychosomatické smptómy 19,77%, 
- gastrointestinálne symptómy 19,04%, 
- hypochondria a asténia 17,58%, 
- strach a maladaptácia 16,21%. 
 

Percentuálne vyjadrenie dotazníka CORNELL-INDEX-3 v exponovanej a kontrolnej 
skupine vyjadruje tab. 6. 
 
Tab. 6. Vyhodnotenie dotazníka podľa metódy CORNELL-INDEX-3 u exponovaných Pb (Slovglass) 
Oblasť Exponovaná skupina (%) Kontrolná skupina (%) P (>0,05) 
1. strach 16,21 10,02 0,066 
2. depresia 22,35 15,00 0,069 
3. nervozita 15,21 10,00 0,034 
4. neurocirkulačné symptómy 13,04 8,52 0,859 
5. desové reakcie 10,62 6,67 0,457 
6. psychosomatické symptómy 19,77 11,87 0,116 
7. Hypochondria a asténia 17,58 15,03 0,642 
8. GIT- symptómy 19,04 13,30 0,597 
9. senzitivity 8,40 8,22 0,917 
10. psychopatické črty 11,95 11,42 0,640 

 
5. Pri porovnaní výsledkov exponovaných Hg a Pb s výsledkami v kontrolných 

skupinách vyhodnotené Studentovým t-testom sme nezistili štatitickú významnosť (P > 0,05) 
v žiadnej zo sledovaných oblastí (tab. 5, 6). 
 

Diskusia 
Podľa literárnych údajov psychické zmeny v súvislosti s expozíciou neurotoxickou 

noxou sa objavujú ako prvé, ešte v predklinickom štádiu  ochorenia (16). V našej štúdii sme 
vyšetrením psychických funkcií dotazníkovou metódou CORNELL-INDEX-3, upravenej 



 45 

podľa Fickovej, nezistili signifikantne zvýšený výskyt psychosomatických príznakov 
u exponovaných Hg a Pb. Najčastejším prejavom výskytu patologických prejavov je depresia, 
a to v obidvoch exponovaných skupinách.  

K zmenám pri psychologickom vyšetrení u exponovaných Hg dospel aj Kolenič vo 
svojej štúdii z roku 1996, ktorý zistil, že najčastejším subjektívnym prejavom exponovaných 
bola nervozita a nespavosť, ktoré sa vyskytovali u 50% vyšetrených (12). Langworth a spol. 
(1992) vo svojej štúdii našli vyššie skóre únavnosti a vyšší stupeň neuroticizmu 
v exponovanej skupine (14). V štúdii Bailera a spol. (2001) autori popisovali zvýšený výskyt 
anxiety vo vyšetrovanej skupine v závislosti od počtu amalgámových výplní (2). Weil a spol. 
(2005) porovnávali mieru expozície Hg v staršej populácii exponovaných Hg konzumáciou 
rýb s výsledkami neuriobehaviorálnych testov. Nezistili signifikantnú závislosť medzi 
hladinami ortuti v biologickom materiáli a neuropsychickými zmenami vo vyšetrovanej 
skupine (23).  

Neurotoxický efekt olova na kognitívne funkcie je popísaný vo viacerých štúdiách (1, 
5, 7, 11, 18, 24). Wright uvádza zvýraznenie mentálneho deficitu v závislosti od plumbémie, 
čo akceleruje demenciu vyššieho veku. Tiež je popisovaný účinok na periférny nervový 
systém a autonómny nervový systém (1) v zmysle patologického výsledku evokovaných 
potenciálov, a zmien vo vairabilite frekvencie srdca účinkom Pb. Účinok olova u detí sa 
zvýrazňuje pre lepšiu absorbciu GIT-om, čo môže mať devastujúce účinky na CNS (11). 
Kognitívne a behaviorálne zmeny vznikajú vplyvom prenatálnej alebo postnatálnej expozície 
Pb. Je popísaný vzťah dlhodobej expozície Pb  s výskytom násilných kriminálnych činov 
(19). Pokles IQ a sociálneho chovania vplyvom Pb sa považujú za ireverzibilné zmeny (20). 
 

Záver 
V príspevku prezentujeme výsledky psychologického vyšetrenia dotazníkovou 

metódou u pracovníkov v riziku Hg a Pb. Výsledky pomocou dotazníka majú skríningový 
charakter a nenahradia kompletné psychologické hodnotenie. Naším vyšetrením sme v 
jednotlivých skupinách nezistili signifikantne zvýšené skóre v žiadnej zo sledovaných oblastí, 
ani pri vzájomnom porovnaní rizikových skupín s kontrolnými skupinami Studentovým t-
testom. Bližšie určiť vplyv ortuti či olova na zamestnancov by pomohlo rozdelenie skupín 
podľa dĺžky expozície a sledovať korelácie s vekom a mierou expozície. Takisto k celkovému 
psychologickému aspektu intoxikácií by bolo vhodné doplniť vyšetrenie kognitívnych funkcií 
exponovaných. 

Naše vyšetrenie by mohlo byť prínosom z hľadiska celkového pohľadu na zdravotný 
stav pracovníkov exponovaných ťažkým kovom a umožniť tak včasnú diagnostiku v 
predklinickom štádiu otravy kovom. 
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
riaditeľ: MUDr. P. Slezák 

 
Košická spaľovňa tuhého komunálneho odpadu (TKO) Kosit a.s. sa nachádza cca 5 

km vzdušnou čiarou juhovýchodne od okraja mesta Košice. Do prevádzky bola spustená 
v roku 1990, jej účelom je spaľovanie tuhých domových a priemyselných odpadov z mesta 
Košice a okolia. Na základe výsledkov merania emisií je podľa platných právnych predpisov 
spaľovňa zaradená ako veľký zdroj znečistenia ovzdušia.  

 
Materiál a metódy 
V rokoch 2003 – 2007 pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Košiciach realizovali zdravotno výskumné práce na projekte „Vplyv košickej 
spaľovne TKO na životné prostredie a zdravie okoložijúcich obyvateľov“. Boli vytypované 
štyri obce, ktoré sú lokalizované najbližšie k spaľovni a to z južnej strany Kokšov Bakša, 
Valaliky, Geča a zo severnej strany Mestská časť Košice – Krásna, v ktorých bol uskutočnený 
monitoring kvality zložiek životného prostredia (voľné ovzdušie, orná pôda, voda) 
a biomonitoring spolu u 251 obyvateľov. Vo voľnom ovzduší boli sledované koncentrácie 
PAU, ťažké kovy, oxidy dusíka, uhlíka, síry, kyselina chlorovodíková a prach, v ornej pôde 
a vode koncentrácie ťažkých kovov a v rámci biomonitoringu bola sledovaná prítomnosť a 
kumulatívna schopnosť kovov v biologickom materiáli a ich možný vplyv na zdravotný stav 
obyvateľov. 
 
 Výsledky a diskusia 

Z grafickej prezentácie výsledkov merania emisií vyplýva, že od roku 2003 
koncentrácie všetkých meraných exhalátov vykazujú klesajúcu tendenciu, ťažké kovy sa 
dostali v poslednom roku až na podlimitnú úroveň (obr. 1).    
 Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 
monitorovali koncentrácie imisií vo voľnom ovzduší vybratých štyroch obcí v čase, keď bola 
prevádzka spaľovne pre rekonštrukciu dlhodobejšie odstavená a v čase, keď bola v plnej 
prevádzke. Monitorovanie prebiehalo ako 24 hodinový odber vzoriek v každom ročnom 
období.  Z vyššie uvedených monitorovaných exhalátov prípustné alebo doporučené limitné 
hodnoty prekračovali len u ukazovateľa ťažké kovy a to u kadmia, chrómu a niklu. Obr. 2 
znázorňuje svetlou (žltou) farbou koncentrácie kovov namerané v čase, keď bola spaľovňa 
mimo prevádzky a tmavou (modrou) farbou príspevok spaľovne k znečisťovaniu ovzdušia 
v čase jej plnej prevádzky. Z uvedeného teda vyplýva, že spaľovňa TKO nie je jediným 
zdrojom znečistenia ovzdušia v sledovanej lokalite.  

Pri analyzovaní koncentrácií ťažkých kovov v imisiách monitorovaných v čase 
odstavenej prevádzky spaľovne a v čase jej plnej prevádzky, použitím Studentovho t-testu, sa 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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potvrdila štatistická významnosť len u dvoch kovov a to u olova a chrómu, čo prezentujeme 
v tab. 1. U ostatných exhalátov v imisiách sa štatistická významnosť nepotvrdila. 
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Kadmium a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Cd

Arzén a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako As

Chróm, zlúčeniny 6-moc.
Chrómu - Cr6+ 

Kobalt a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Co

Nikel a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Ni

Ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené
ako Hg

Mangán a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Mn

Meď a jej zlúčeniny vyjadrené
ako Cu

Olovo a jeho zlúčeniny
vyjadrené ako Pb

Flór a jeho plynné zlúčeniny
vyjadrené ako HF

Anorganické plynné zlúčeniny
chlóru vyjadrené ako HCI

 
Obr. 1. Prehľad výsledkov merania emisií v Spaľovni KOSIT a.s. Košice  
 
Tab. 1. Koncentrácia ťažkých kovov v imisiách v čase prevádzky a v čase odstavenia  

Exhalát  Súbor  Počet 
meraní 

Aritmet. 
priemer 

Smerodajná 
odchýlka t p 

S - so spaľovňou 16 0,2026 0,0998 olovo B - bez spaľovne 4 0,0386 0,0259 3,2 <0,01 

S - so spaľovňou 16 0,0041 3,10E-03 chróm B - bez spaľovne 4 0,0000 0,0000 2,55 <0,01 
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Obr. 2. Príspevok spaľovne k znečisteniu ovzdušia v obciach (v %) 

 
V poslednom období sa čoraz častejšie kladie dôraz na skúmanie urbánnych pôd 

z hľadiska potenciálneho rizika ohrozenia zdravia človeka, nakoľko s týmito pôdami sme či 
už v priamom alebo nepriamom dennom kontakte. V pôdach sa môžu akumulovať ťažké 
kovy, kontaminanty z priemyselnej výroby, exhaláty z dopravy a banskej činnosti ako aj 
cezhraničné emisie. Prostredníctvom prachových častíc z pôdy sa tieto rizikové látky môžu 
dostávať rôznymi spôsobmi (napr. vdychovaním, potravinovým reťazcom) do ľudského 
organizmu a tým ohrozovať zdravie ľudí. V obciach lokalizovaných blízko košickej spaľovne 
bolo odobratých spolu 20 vzoriek ornej pôdy, v každej obci od 5 majiteľov záhrad pri 
rodinných domoch. Vzorky pôd boli odobraté jednorazovo za účelom stanovenia koncentrácie 
ťažkých kovov a boli odobraté z lokalít, ktoré predstavujú severnú, južnú, východnú 
a západnú časť v obci a jedna vzorka bola všade odobratá cca v strede obce.  

Obr. 3 prezentuje výsledky laboratórneho rozboru 20 vzoriek ornej pôdy zo 4 obcí. 
Z výsledkov vyplynulo, že prípustná koncentrácia je prekročená u medi, zinku a kadmia. 
Prekročenie Cd z obrázku je ťažšie čitateľné, pretože ide o celkovo nízke koncentrácie, 
limitná hodnota je 0,7 ppm, nami nameraná priemerná koncentrácia bola 0,86 ppm a najvyššia 
1,54 ppm a to v MČ Košice Krásna. U medi v pôde sme zaznamenali prekročenie limitnej 
koncentrácie (60 ppm) o 54,8 ppm ako priemernú koncentráciu a ako najvyššiu koncentráciu 
tiež v MČ Košice Krásna a to až 201,4 ppm.  

Zinok a selén boli sledované z hľadiska prítomnosti týchto antioxidačných prvkov 
v ornej pôde a u obidvoch sme zaznamenali priemerné nadlimitné koncentrácie. 

V rámci sledovania kvality pitnej vody v individuálnych vodných zdrojoch vo 
vytypovaných 4 obciach boli odobraté vzorky vôd spolu od 30 rodín, ktoré používajú tento 
zdroj ako jediný zdroj pitnej vody (nemajú zavedený obecný alebo mestský vodovod). 
Laboratórne boli analyzované koncentrácie ťažkých kovov – As, Sb, Pb, Cd a Hg. 
Z výsledkov vyplynulo, že v dvoch prípadoch bol mierne prekročený limit pre As (a to 0,014 
a 0,016, limit je 0,01 mg/l).  
 V rámci realizácie biomonitoringu spolu u 251 respondentov zo 4 obcí bolo 
odobratých spolu 538 vzoriek (214 vzoriek krvi, 238 vzoriek moča a 86 vzoriek vlasov). Vo 
všetkých vzorkách boli laboratórne stanovené koncentrácie kovov – As, Sb, Pb, Cd a Hg. 
Výsledky boli porovnávané s doporučenými limitnými hodnotami v iných krajinách, pretože 
v SR nie sú zatiaľ zavedené.  
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Obr. 3. Priemerné koncentrácie ťažkých kovov v 20 vzorkách ornej pôdy 

  
 

Obr. 4. Počet respondentov, u ktorých boli prekročené doporučené limitné hodnoty kovov v krvi (v zátvorke pri 
jednotlivých obciach sú uvedené celkové počty vyšetrených respondentov). 

 
Z výsledkov rozboru vzoriek krvi vyplynulo, že z celkového počtu 214 respondentov u 

36,4 % bol prekročený doporučený limit pre Sb, u 11,6 % Cd, u 9,8 % As, u 1,8 % Pb a u 0 % 
Hg (obr. 4).  
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Z výsledkov rozboru vzoriek moča vyplynulo, že z celkového počtu 238 respondentov 
u 22,2 % bol prekročený doporučený limit pre Sb, u 2,1 % Cd, u 18,4 % As, u 2,1 % Pb a u 
1,2 % Hg (obr. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5. Počet respondentov u ktorých boli prekročené doporučené limitné hodnoty kovov v moči 
 
Z výsledkov rozboru vzoriek vlasov vyplynulo, že z celkového počtu 86 respondentov 

u 33,7 % bol prekročený doporučený limit pre Sb, u 30,2 % Cd, u 1,2 % As, u 19,7 % Pb a u 
1,2 % Hg (obr. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6. Počet respondentov u ktorých boli prekročené doporučené limitné hodnoty kovov vo vlasoch. 
 

Pre sledovanie závislosti medzi zistenými koncentráciami ťažkých kovov 
v biologickom materiáli respondentov medzi sebou navzájom bola použitá korelačná 
a regresná analýza, ktorou sa skúma vzťah jednej premennej veličiny k druhej premennej 
veličine. Výsledné hodnoty korelačných koeficientov spolu so štatistickou významnosťou sú 
uvedené v tab. 2 a 3  (n = počet korelovaných párov, R = korelačný koeficient). 
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Tab. 2. Závislosti medzi zistenými koncentráciami kadmia v biologickom materiáli  
Kadmium 

krv / moč krv / vlasy moč / vlasy 
obec 

n R P - stupeň 
významnosti n R P – stupeň 

významnosti n R P - stupeň 
významnosti 

Kokšov - Bakša 47 0,0030 p > 0,05 22 0,0984 p > 0,05 28 0,2231 p > 0,05 

Geča 46 0,0663 p > 0,05 20 0,2769 p > 0,05 22 0,1552 p > 0,05 

Valaliky 52 0,0872 p > 0,05 16 0,0000 p > 0,05 20 0,5136 p < 0,05 

Košice - Krásna 57 0,0032 p > 0,05 14 0,5392 p < 0,05 13 0,0141 p > 0,05 
 
Tab. 3. Závislosti medzi zistenými koncentráciami ortuti v biologickom materiáli  

Ortuť 
krv / moč krv / vlasy moč / vlasy 

obec 
n R P - stupeň 

významnosti n R P - stupeň 
významnosti n R P - stupeň 

významnosti 
Kokšov - Bakša 47 0,6775 p < 0,001 22 0,5555 p < 0,01 28 0,0640 p > 0,05 

Geča 47 0,4602 p < 0,001 21 0,5240 p < 0,05 22 0,5758 p < 0,01 

Valaliky 52 0,0346 p > 0,05 16 0,3564 p > 0,05 20 0,0469 p > 0,05 

Košice - Krásna 56 0,0173 p > 0,05 14 0,4113 p > 0,05 13 0,4076 p > 0,05 

 
 Z výsledkov vyplýva, že významná mierne tesná lineárna závislosť bola zistená medzi 
hodnotami Cd v moči a vo vlasoch v obci Valaliky a medzi hodnotami v krvi a vo vlasoch 
v MČ Košice Krásna. U Hg sa potvrdila mierne tesná, ale vysoko významná, závislosť v krvi 
a moči v obciach Kokšov Bakša a Geča, v týchto obciach sa zároveň potvrdila mierne tesná 
významná závislosť aj medzi Hg v krvi a vo vlasoch a v obci Geča aj medzi Hg v moči a vo 
vlasoch.  

Pri analyzovaní obsahov ťažkých kovov v biologickom materiáli podľa pohlavia 
použitím Studentovho t-testu sa potvrdila štatistická významnosť iba medzi koncentráciami 
Hg v krvi a vo vlasoch, koncentrácie tohto kovu sú signifikantne vyššie u mužov ako u žien 
(tab. 4). Rozdiely medzi koncentráciami ostatných kovov boli podľa pohlavia štatisticky 
nevýznamné. 
 
Tab. 4. Obsah ortuti v biologickom materiáli (muži vs. ženy) 

Exhalát  Súbor  Počet (n) Aritmet. 
priemer Smerodajná odchýlka t p 

Muži 73 0,8 0,8 Hg v krvi Ženy 141 0,5 0,6 3,0 <0,01 

Muži 29 0,252 0,23 Hg vo vlasoch Ženy 57 0,120 0,08 3,8 <0,001 

 
Záver  
Spaľovňa komunálneho odpadu KOSIT a.s. Košice je v prevádzke cca 17 rokov, 

posledné 4 roky zaznamenávame klesajúcu tendenciu emitovaných znečistenín do ovzdušia 
v tonách za rok, vzhľadom na postupne vykonávané ochranné opatrenia v prevádzke voči 
okolitému životnému prostrediu. Monitorovaním kvality zložiek životného prostredia sme 
zistili, že zo sledovaných imisií prekračujú povolené limitné koncentrácie v obciach len 
kadmium, chróm a nikel, v ornej pôde kadmium a meď a v studniach, t.j. v individuálnych 
vodných zdrojoch, v 2 prípadoch mierne prekračuje limit arzén. 
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 V rámci realizovaného biomonitoringu sa zistilo, že u 58% z 251 vyšetrených 
obyvateľov bol prekročený doporučený limit jedného alebo viacerých sledovaných ťažkých 
kovov (As, Sb, Pb, Cd, Hg) s tým, že dominoval najmä antimón a arzén, ktoré sú vylučované 
močom respondetov alebo kumulované v ich vlasoch. Na základe výsledkov laboratórnych 
analýz vzoriek ovzdušia, pôdy a biologického materiálu, najmä moču a vlasov, a ich 
porovnaním, sme dospeli k záveru, že spaľovňa predstavuje pre okolitých obyvateľov 
pravdepodobne starú záťaž, v súčasnosti v lokalite však nie je jediným zdrojom znečistenia 
životného prostredia. Výsledky biomonitoringu vo vzorkách krvi nasvedčujú, že riziko 
ohrozenia zdravia predstavujú ďalšie významné zdroje (priemysel, doprava, hnojivá, 
potravinový reťazec, životný štýl), na ktoré je potrebné v rámci ochrany zdravia obyvateľov 
zamerať pozornosť.    
 V súčasnosti, v mesiacoch september – október 2007, odborní pracovníci RÚVZ so 
sídlom v Košiciach vykonávajú v jednotlivých zúčastnených obciach prezentácie výsledkov 
výskumu, spojené s verejnou diskusiou. Pri týchto stretnutiach sa diskutuje o vplyve spaľovne 
na zdravie a o ďalších možných záťažových zdrojoch v obci, ich možnej eliminácii, ako aj 
o rizikách životného štýlu jednotlivcov a zvýšení jeho kvality. 
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PRAŽSKÁ HYGIENICKÁ ŠKOLA V OSUDECH SVÝCH ZAKLADATELŮ1 
 

O. Klein1, M. Klein2 

1Ústav hygieny a epidemiologie  1LF UK  Praha, Česká republika   
přednosta: prof.  MUDr. V. Bencko, DrSc. 

2Revmatologický ústav Praha, Česká republika  
ředitel: prof. MUDr. K. Pavelka, Dr.Sc. 

 
V této studii předkládáme některé méně známé údaje k hygieně, které jsme přemnozí 

z nás zasvětili svůj život a k odkazu těch, kteří byli před námi. Rok 2007 spojuje mnohá 
výročí jak založení oboru tak i těch, kteří stáli u onoho velkého středoevropského třesku 
vzniku hygieny a běh času je mnohdy neprávem odsunuje do  hluboké minulostí zapomnění. 

Rok 2007 je výročím: 
-    150 let od narození zakladatele čsl. hygieny Gustava Kabrhela (nar. 23. 11. 1857), 
-    120 let od první přednášky z hygieny na české lékařské fakultě České K.K.K.F. Univerzitě 

v Praze a založení Hygienického ústavu, 
-    75 let od tragické smrti Edmunda Weila  (15. 6. 1922) a 
-    40 let od výročí úmrtí prof. Miloše Kredby, Dr.Sc. (22. 6. 1967). 

 
"Platí stále, že nemůžeme plně pochopit svoji přítomnost, ani určit naše místo v 

budoucnosti, pokud dobře neznáme kořeny naší minulosti, její tradice, odkazy moudrosti, 
které nám dává na cestu v našem hledání " (1). 

Obor hygiena vznikal v období druhé poloviny 19. století, kdy znečištění, dnes 
bychom použili výrazu životního prostředí, v některých lokalitách tehdy se industrializující 
společnosti, dosahovalo rozměrů, které vážně ohrožovalo zdraví rozsáhlých populačních 
skupin obyvatelstva. Zejména velká města žila pod neustálou hrozbou epidemii břišního tyfu, 
cholery, chyběly zdroje zdravotně nezávadné pitné vody, řešení odpadů s následným 
znečištěním vodních toků. Rychlý nástup industriální společnosti výrazně zasáhl do života a 
zdraví obyvatelstva. O jak vážnou situaci znečištění se jednalo, vyplývá z jedné statě popisu 
znečištění anglických řek popisované zakladatelem Pražské hygienické školy profesorem 
MUDr. Gustavem Kabrhelem. O situaci znečištění anglických řek Kabrhel píše: 

Znečištění i malých anglických řek (například okrsek West Riding, jehož populace 
vzrostla z malých počátků na 3 miliony) způsobilo v té době, že říčky představovaly vroucí 
smrdutou hmotu, ze které se nesl nesnesitelný zápach. Tvorba plynů hnilobných byla tak 
mohutná, že plyny bublin byly dětmi zapalovány. Vznikaly plameny zhruba 6 stop vysoké, 
které po povrchu tekutiny na vzdálenost 100 metrů se pohybovaly. K jakému stupni 
dostoupilo znečištění Temže, vysvítá nejlépe z okolností, že v době letní v roce 1858 kvůli 
zápachu od Temže se šířícímu anglický parlament musel být odročen. V téže době byly u 
velkého počtu osob zaměstnaných na Temži lékařskou prohlídkou zjištěny příznaky otravy 
sirovodíkové. Chemickým zkoumáním byl zjištěn ve vzduchu volný sirovodík. Ukázalo se 
později (zpráva komise z roku 1868), že četné jiné řeky jako Irewell, Irk, Medlock, Mersey a 
další vykazovaly ještě vyšší stupeň znečištění než Temže (2). 
                                                
1 K 110. výročí založení Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Praze 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Tyto varovné příklady rychle se industrializující Anglie včetně mimo jiné opakujících 
se tyfových epidemií a hrozby cholery a do té doby i mylné názory zdravotnických orgánů 
státu a městských samospráv, na příklad, že je možno neregulovaně vypouštět komunální i 
průmyslový odpad do vodotečí, byly zřejmě příčinou, že se těmto závažným zdravotnickým 
problémům začaly věnovat osoby s vědeckou erudicí převážně z tehdejších univerzit a 
vědeckých ústavů. Poznatky mimo jiné z bakteriologie, procesů šíření nákaz, nutnost 
formulovat základní preventivní postuláty i samotný vývoj společnosti daly ve druhé polovině 
minulého století vzniknout vědnímu oboru hygiena.  

Základní hygienické otázky společnosti (například odpady, zásobení pitnou vodou a 
další) ještě před oficiálním založením a vznikem oboru hygiena na lékařských fakultách řešili 
převážně patologové nebo pracovníci jiných medicínských lékařských oborů. Objevují se 
slavná jména, která v našich středoevropských poměrech můžeme označit za rozbřesk nástupu 
oboru jako například patolog R. Virchow v Berlíně, Max von Pettekofer v Mnichově.  

Šestnáct let (!) před jmenováním R. Kocha (1885) profesorem hygieny v Berlíně, 
vydává slavný R. Virchow s podtitulem "Eine hygienische Studie" (Hygienická studie) knižní 
pojednání "Canalisation oder Abfuhr ?" (Kanalizace nebo odvoz odpadků?) (3). 

 
Max von Pettenkofer (1818 – 1901) 
"Velekněz" německé hygieny Max von Pettenkofer byl vynikajícím lékařským 

chemikem. V tomto období Max von Pettenkofer jako profesor lékařské chemie na Univerzitě 
v Mnichově stojí před objevem periodické soustavy prvků, sestrojuje v roce 1861 dýchací 
aparát s kvantitativní absorpcí oxidu uhličitého a již 10 let před založením katedry hygieny v 
Mnichově vydává slavnou rozsáhlou 375 stránkovou "Untersuchungen und Beobachtungen 
über die Verbreitungsart der Cholera nebst Betrachtungen über Massregeln" (4).  

 
Ve středoevropských centrech ve druhé polovině 19. století vlivem uvědomování si 

závažnosti zdravotní situace docházelo k zakládání kateder hygieny na lékařských fakultách, 
od kterých se právem očekávala pomoc v řešení tíživé zdravotní situace jak v konkrétních 
podmínkách tak i erudovat budoucí lékaře v prevenci. Příklady evropských univerzit i 
zdravotní situace Prahy (Praha byla svým výskytem břišního tyfu na příklad označována za 
"tyfové" město) vedly k postupnému založení hygienických ústavu nejdříve na Německé 
lékařské fakultě (NLF) Isidorem Soykou v roce 1887 a v roce 1897 na České lékařské fakultě 
Gustavem Kabrhelem. Založením obou těchto ústavů hygieny došlo tak v Praze k pojímání a 
syntéze dvou základních směrů v hygieně, jednak k pojetí s převahou zaměření na 
bakteriologii (R. Koch) a jednak směry s kořeny chemie, patofyziologie (Max von Pettekofer, 
Sticker, Spina) v podobě Pražské hygienické školy (5, 6, 7, 8). 

K zakladatelům a k zakládání hygienických ústavů na pražských lékařských fakultách 
jejich výročí je nutno vzpomenout Isidora Soyku a Gustava Kabrhela.  

V úzké osobní a vědecké návaznosti na Pettenkofera a Kocha zakládá v Praze v roce 
1884 patolog Isidor Soyka Ústav hygieny na Německé lékařské fakultě. Isidor Soyka byl 
velká ale i tragická postava. Narodil se 26. dubna 1850 v Jaroměři – zemřel 23. února 1889 v 
Praze. Absolvoval gymnázium (Hradec Králové 1868), promoce Dr. med. na pražské lékařské 
fakultě. V roce 1877 habilituje z patologické anatomie na pražské KK MF univerzitě, v roce 
1877 habilituje z hygieny v Praze a v roce 1880 taktéž z hygieny na polytechnice v Mnichově. 
Od roku 1884 byl mimořádným profesorem hygieny na Německé lékařské fakultě v Praze. V 
průběhu medicínského studia v Praze absolvoval studijní pobyt v Lipsku u prof. K. Hupperta 
(první věd. práce "O vztahu acid. albuminů k alkalialbumínům"), po promoci byl asistentem a 
záhy po dvou letech docentem na patologickém ústavu v Praze. Z této doby pochází jeho 
slavná, do dnešních dob citovaná práce o senilním amyloidu srdce (9). V období 1877 až 1882 
absolvoval studijní pobyt u zakladatele německé hygieny Maxe von Pettenkofera, zprvu jako 



 56 

asistent a poté docent Pettenkoferova ústavu hygieny v Mnichově. Společně s Pettenkoferem 
vydávají 350 stránkovou učebnici hygieny "Der Boden" (Půda) jako první svazek 
Ziemssenovy řady speciální patologie a terapie – učebnice hygieny a Gewerbekranheiten. 
Krátký studijní pobyt u R. Kocha v Berlíně jej vedl k objevu několika originálních 
bakteriologických metodik (6, 10). 

O založení České univerzity i tím i české lékařské fakulty K.K.M.F v Praze 
dlouhodobě usilovali zejména čeští univerzitní učitelé ve Vídni seskupení kolem slavného 
vídeňského profesora – chirurga Alberta. Je více než zajímavé s jakým předstihem a 
předvídavostí tito čeští pedagogové kolem profesora Alberta vybírali a připravovali pro 
situaci budoucího založení České univerzity v Praze vhodné kandidáty pro práci (i vedení) 
zejména teoretických oborů na budoucí České lékařské fakultě. Pro obor experimentální 
patologie byl vybrán vynikající student medicíny (v předchozím student matematiky) Gustav 
Kabrhel. 

Gustav Kabrhel, rodák z Dražkovic u Pradubic (nar. 23. 11. 1857, zemřel 12. dubna v 
roce 1939 v Praze), byl zakladatel Hygienického ústavu České lékařské fakulty v Praze v roce 
1897. Gustav Kabrhel se v době svých lékařských studiích ve Vídni stává žákem vynikajícího 
vídeňského profesora experimentální patologie Stickera (viz např. spor Strickera s 
Conheimem v otázkách zánětu – "Aus den Niederungen der Wissenschaft"). Po ukončení 
lékařských studii ve Vídni přechází Kabrhel v roce 1883 na ústav experimentální patologie 
České lékařské fakulty v Praze k vynikajícímu experimentátorovi profesorovi Spinovi. Gustav 
Kabrhel se habilituje v roce 1886 z experimentální patologie. Patřil tak  Kabrhel mezi první 
docenty České lékařské fakulty české K.K.M.F. univerzity v Praze vedle Josefa Thomayera a 
Jaroslava Hlavy. 

V roce 1894 – 1895 – to je zhruba tři roky před založením Hygienického ústavu na 
České lékařské fakultě C.K.F. publikuje Gustav Kabrhel výsledky prací o pokusných 
filtracích pískových (pro získání pitné vody), které mu zjednaly evropský věhlas (1). Ocenění 
této práce Kabrhel komentuje slovy: "...v roce 1901 jsem zaujal místo ve skupině 
spolupracovníků uváděných na titulním listě Archiv für Hygiene, nejlepšího světového 
sborníku hygienického, založeného Pettenkoferem" (11). Na základě vědecké práce na 
Hygienickém ústavu Maxe von Pettenkofera byla v roce 1889 Kabrhelovi v Praze rozšířena 
venia legendi na obor hygiena a rok po jeho návratu ze studijního pobytu na Hygienickém 
ústavu Roberta Kocha v Berlíně byl v roce 1891 jmenován mimořádným profesorem hygieny 
na České lékařské fakultě v Praze (1). 

V životě člověka jsou však někdy rány, které ani čas nezahojí. Hygienik, který trvá na 
svém stanovisku musí počítat i s tím, že riskuje i uštědření rány – křivdy na jeho 
nejcitlivějším místě. Zakladateli české hygieny Kabrhelovi při jeho mimo jiné úporné 
obhajobě káranského vodovodu, který zajistil Pražanům průzračnou, spodní vodu pískových 
nánosů Jizery, byla jeho "odbornými" odpůrci po vyčerpání protiargumentů zasazena rána 
nejpodlejší bez možnosti účinné obhajoby: Kabrhel, který žil hygienou a duší cele vlastenec, 
byl veřejně napaden v roce 1901 v Národních listech ve svém národním cítění (viz "Český 
vědec v německém rouše"). 

Ačkoliv oba ústavy hygieny české a německé lékařské fakulty pravděpodobně 
oficiálně navzájem nekooperovaly, přece se navzájem ovlivňovaly a ve vzájemné interakci 
vytvářely moderně koncipovanou hygienu. Takto pojatá hygiena silně navazovala na 
bakteriologické, experimentální, klinické, fysiologické metody Virchova, Pettenkofera, 
Soyky, Kabrhela, Hueppeho a dalších a dala základ pražské hygienické školy, jako moderně 
pojaté středoevropské hygieny a prevence, která má pokračování i do dnešní doby (12, 13, 14, 
15). 

Velká osobnost, kterou byl jeden ze zakladatelů německé hygieny Max von 
Pettenkofer, napsal nezapomenutelné verše: 
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"Umění léčit dokáže zmírnit mnoho bolestí, o to krásnější je umění, které dokáže 
zabránit nemoci dříve, než vypukne" 

Uvádíme těmito verši vzpomínku a uctění dvou významných osobnosti – hygieniků 
Pražské hygienické školy, kteří na poli vědy a to výzkumu skvrnitého tyfu, položili své životy 
a to Edmonda Weila a Fridricha Breinla. 

Profesor Edmond Weil se narodil v roce 1879 ve Stráži v okrese Tachov. Ve své době 
se stal autorem významných bakteriologických metod a to Weil-Kafka reakce z roku 1911 pro 
nález metaluetického procesu stanovené z likvoru a vysoce významné reakce pro období I. 
světové války k určení nákazou skvrnitým tyfem (Weil-Felix reakce z roku 1916). Nákaza 
skvrnitým tyfem se mu stala osudnou – umírá na ni v Praze v roce 1922 ve svých 43 letech v 
průběhu laboratorních pokusů s touto nákazou (6).  

Shodný osud potkal i následovníka těchto pokusů profesora hygieny MUDr. Fridricha 
Breinla, který byl přednostou Hygienického ústavu lékařské fakulty Německé univerzity v 
Praze. Profesor Fridrich Breinl se narodil v roce 1888 v Bielsku (Polsko) a zemřel v Praze v 
roce 1936 nakažen taktéž nákazou skvrnitého tyfu v průběhu laboratorních pokusů s touto 
nákazou (6). 

Je pouze na nás abychom vzpomínkou jak na zakladatele našeho oboru hygiena, tak i 
na ty, kteří ve výzkumu v hygieně položili své životy, uctili jejich památku. 

 
Závěr 
Tradiční hygienické tatranské konference jsou silně prodchnuty odkazem ducha 

velkých osobností hygieny a epidemiologie, které stály u onoho velkého třesku zakládání a 
rozvíjení hygieny, zejména ale duchem a atmosférou ročníků lékařů pražské Hygienické 
fakulty UK. Vzpomínám profesory Patočku a Rašku, kteří v květnových dnech konce II. 
světové války přijeli do hrůz Terezína, zamořeného skvrnitým tyfem, práci slovenských 
hygieniků válkou poničeného východního Slovenska i dne, kdy jsme se při první návštěvě 
Bratislavy, vedeni profesorem Kukurou, poklonili památce akademika Muchy. 

Buďme hrdi na svůj obor – hygienu, žádný vládní management nemůže dnes v 
rozvinuté industriální společnosti již svému obyvatelstvu zajistit zdravotní bezpečnost bez 
kvalitně fungujících hygieniků a hygienické služby. Buďme si hrdě vědomi svého významu 
pro zdravotní bezpečnost obyvatelstva a státu, vzpomínejme odkazů, které nám byly svěřeny. 
A buďme připraveni v celé šíři své odbornosti, abychom byli schopni tyto idey plnit v dobách 
všedních dnů i krizí. 
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Úvod 
V klinickej praxi sa dá na základe známych rizikových faktorov pomerne presne 

predikovať ohrozenie zvýšeným rizikom aterosklerózy a jej závažných komplikácií (ICHS, 
IM, NCMP, ICHDK), ale aj riziká, vyplývajúce z metabolických chorôb, ako sú dyslipidémie, 
obezita, DM 2. typu, ďalej artériovej hypertenzia, poruchy hormonálne a iné (1, 7, 8, 15, 32). 

V etiopatogenéze týchto zisťujeme často ako spoločného menovateľa dysbalanciu 
výživy, ako v jej množstve a štruktúre, tak i v redukcii počtu prijímaných denných jedál (17, 
24). 

Pre posúdenie správnej výživy jednotlivých skupín populácie (11 skupín pre deti 
a mládež, 18 skupín pre dospelých, vrátane tehotných a dojčiacich), disponujeme základnými 
fyziologickými údajmi jej potreby, a to v širšom spektre nutričných faktorov, ktoré sú 
zakotvené v Odporúčaných výživových dávkach (OVD) obyvateľstva SR, v ich 8. revízii z r. 
1997 (14). 

Vyjadrením percenta ich denného plnenia príslušnou vekovou, pohlavnou alebo 
profesnou skupinou, získavame obraz o celkovom štandarde výživy a tiež o odchýlkach od jej 
stanovených fyziologických kritérií. 

V literatúre sú zväčša uvádzané údaje o nadmernom príjme energie, zvýšenej dávke 
tukov, sacharidov, najmä sacharózy a iných zložiek, oveľa zriedkavejšie sú však údaje o ich 
limitných hodnotách, ktoré vyjadrujú nástup nutričného rizika a jeho ďalšie stupňovanie. 

Týmto otázkam sme venovali náležitú pozornosť už 
v predchádzajúcich epidemiologických štúdiách, ktorými sme poukázali na existenciu 
nutrično-metabolických rizík u nášho obyvateľstva (11) a odvodili z nich príslušné 
preventívne opatrenia prostredníctvom výživy. 

Pri zohľadnení aspektu preventívneho pôsobenia výživy uplatnili sme už pri 
koncipovaní OVD SR v r. 1971 (10) prvý krát hranicu tzv. kritického veku na 35 rokov 
života, čím došlo k rozdeleniu pôvodne ucelenej skupiny osôb v produktívnom veku v každej 
profesnej skupine a u oboch pohlaví na dve časti: na mladšiu – 19 – 34 r., spoločnú pre obe 
pohlavia a na staršiu – 35 – 54 r. u žien a 35 – 59 r. u mužov. 

Stalo sa tak u žien na základe našich štúdií pre narastajúce riziko nástupu prevalencie 
obezity, a u mužov – po konzultácii s kardiológmi – prevalencie kardiovaskulárnych porúch, 
najmä ischemickej choroby srdca, čo je dosiaľ platné i v ostatnej verzii OVD obyvateľstva SR 
z r. 1997. 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Súčasne prezentovaná kategorizácia nutričného a v nadväznosti klinicko-
biochemického rizika vychádza z prác svetovej literatúry a z vlastných poznatkov pri 
stanovení vzťahu medzi nutričným príjmom a potenciálnym rizikom pre populáciu. 

Vychádzame pritom z údajov o nutričnom štandarde obyvateľstva, jeho hodnotenia, 
z posúdenia dĺžky expozície zistenej dysbalancie, ako je najmä dlhodobá nadmernosť tukovej 
dávky vo výžive a z charakterizácie príslušných rizík stanovením limitu ich nástupu a 3-
stupňovým kvantifikovaním ich závažnosti. 
 

Metodiky a charakteristika súborov 
Pri zisťovaní nutričných údajov bola použitá metóda globálnej bilancie spotreby 

potravín, s poskytnutím obrazu nutričného príjmu z údajov ŠÚ SR (27, 29, 31). Tieto údaje sú 
vyjadrené aj vo forme percenta plnenia OVD pre priemerného obyvateľa SR (26) a percenta 
plnenia Odporúčaných dávok spotreby potravín (ODSP) SR (20). 
 Klinické a somatometrické údaje sme získali v rámci reprezentatívneho jesenného 
výskumu v SR, vyšetrením stavu výživy viac ako 7 tisíc osôb dospelej populácie a viac ako 3 
tisíc detí a mládeže (12, 13) uplatnením štandardizovaných metodík (23). Cielená štúdia 
porovnania obéznych versus proporcionálnych osôb sa týka 251 obéznych a 837 
proporcionálnych jedincov tzv. zdravej populácie oboch pohlaví. 

Základné somatometrické údaje sme získali stanovením telesnej výšky (po vyzutí 
obuvi) na papierovom pravítku pripevnenom na stene a hmotnosti na decimálnej váhe. Zo 
zistených údajov sme vypočítali BMI (v kg/m2).  

Na určenie obezity, podľa najpresnejšieho kritéria stanovenia nadmerného obsahu 
telesného tuku, sme zvolili metódu merania hrúbky rias podkožného tuku Bestovým 
kaliperom a použitia príslušných nomogramov pre určenie % telesného tuku pre sledované 
vekové a pohlavné skupiny podľa Pařízkovej (21).  

Na posúdenie obezity podľa % telesného tuku sme uplatnili príslušné vypracované 
kritériá pre vekové a pohlavné skupiny (9). 

V rámci rutinného klinického vyšetrenia bola uplatnená tonometria s použitím 
ortuťového tlakomeru. 

V rámci štatistického spracovania údajov sme v sledovaných ukazovateľoch vyčíslili 
priemerné hodnoty (M), smerodajné odchýlky (SD) a stredné chyby priemeru (SED), pri 
sledovaní významnosti rozdielov sme uplatnili Studentov t-test. 
 

Výsledky a diskusia 
Pri celkovom hodnotení štandardu výživy podľa jej zdrojov, zisťujeme 60 % 

zastúpenie rastlinných potravín a 40 % zastúpenie živočíšnych potravín, takže ide prevažne 
o rastlinnú výživu nášho obyvateľstva. 

Perspektívny cieľ preventívne orientovanej výživy však vyžaduje postupné zvýšenie 
podielu rastlinných zdrojov výživy na 65% až 70%, čiže je žiaduce dosiahnuť, aby sa výživa 
stala vegetabilnejšou, podobne ako je to napr. u obyvateľov v juhoeurópskych krajinách. 

Nutričný obraz výživy obyvateľstva uvádzame v tab. 1 v základných charakteristikách 
a vo forme percenta plnenia príslušných OVD, vypracovaných pre priemerného spotrebiteľa 
SR Štikovou a spol. (26).  

K uvedenej charakteristike je potrebné doplniť dlhodobo nedostatočnú spotrebu 
väčšiny vitamínov, najmä deficit v príjme vitamínu C (60,2% plnenie OVD SR – 
s výraznejšie vyznačenými sezónnymi variáciami spotreby). 

Z minerálií figuruje v popredí nedostatok vápnika (71,4 % OVD) a u niektorých 
fyziologických skupín (gravidné ženy, osoby seniorského veku) i železa. 

Nízky je i príjem potravinovej vlákniny, najmä jej rozpustnej formy, s nedostatočným 
príjmom pektínových látok, čo súvisí s nevyhovujúcou spotrebou ovocia. 
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Nepriaznivá situácia premietnutá do spotreby potravín rezultuje z trvalo nedostatočnej 
spotreby zeleniny (67,8 % ODSP SR) a ovocia (54,4 % ODSP). V ostatných rokoch (od r. 
1992) dominuje vo výžive obyvateľstva alarmujúco nízka spotreba mlieka a mliečnych 
výrobkov. Podľa predbežných údajov za rok 2007 predstavuje len 140,4 kg/obyv./rok (63,2 % 
ODSP), ktorá vytvára reálne riziko iniciovania osteoporózy už u mladej generácie. 

Na druhej strane hyperalimentačné riziko vyplýva z nadmernej priamej a skrytej 
spotreby tukov (36 % podiel na energii), čím sa vytvára riziko prevalencie KVCH, ale aj 
niektorých nádorových chorôb (tab. 2), hlavne kolorektálneho karcinómu (obr. 1), ale 
i prsníka a prostaty (28, 30). 
 
Tab. 1. Nutričný obraz priemerného spotrebiteľa SR/deň z r. 2004  
Príjem  Množstvo % plnenia OVD SR 
energie 2613,8 kJ 94,04 
bielkovín 82,0 g 131,4 
tukov 110,0 g 132,05 
sacharidov 344,3 g 77,59 
Trojpomer živín na energetickej hodnote (v %) - B : T : S = 12 : 36 : 52; Podiel sacharózy - 13 % energie 
 
Tab. 2. Príčiny úmrtnosti obyvateľstva SR v r. 2004 (ŠÚ SR - NCZI) 

Poradie Klasifikačné skupiny chorôb % 
1. Srdcovocievne choroby 54,5 
2. Onkologické choroby 23,3 
3. Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin 5,9 
4. Choroby dýchacieho systému 5,7 
5. Choroby tráviacej sústavy 5,4 

 

 
Obr. 1. Trend úmrtnosti obyvateľstva SR na kolorektálny karcinóm v rokoch 1985 – 2005 v absolútnych 
hodnotách (údaje NCZI) 
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Kombinácia zvýšeného príjmu tukov a cukru (13 % energie) vytvára riziko 
obezity, poruchy glukózovej tolerancie a vyššej prevalencie hypertriacylglycerolémie a 
VLDL v sére (3, 5, 6). 
Dopad tejto nepriaznivej nutričnej situácie v zdravotných charakteristikách ilustrujeme 
dlhodobejším vývojom prevalencie obezity u detí a dospelých v SR. U detí sa prevalencia 
obezity zvýšila od r. 1964 do r. 2004 len o približne 4 % (obr. 2), čo možno hodnotiť 
v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami za takmer ojedinelý jav. Pripisujeme to 
priaznivému vplyvu u nás dlhodobo uplatňovaného systému predškolského a školského 
stravovania. U dospelých uvedené konštatovanie už neplatí. 

 
Obr. 2. Vývoj prevalencie obezity v SR u detí vo veku 7-14 rokov v rokoch 1964-2004 

 
Nakoľko z ostatných rokov disponujeme porovnateľnými údajmi o prevalencii 

klinickej obezity (BMI ≥ 30kg/m2), hodnotíme dynamiku vývoja obezity iba podľa toho 
ukazovateľa (obr. 3). Z grafu vyplýva výraznejší vzostup prevalencie obezity počas viac ako 3 
desaťročí (1964 – 1998) – z 8,3 % na 18,8 %; v ďalších rokoch pozorujeme jej stabilizáciu, 
resp. miernu tendenciu k zníženiu prevalencie (18,1 %). 

Potrebné je dodať, že ako u detí, tak i u dospelých prevažuje prevalencia obezity 
u dievčat a žien, v porovnaní s chlapcami a mužmi. 
 Zvýšené riziko obezity a jej koincidencie s ďalšími rizikovými faktormi aterosklerózy 
uvádzame v tab. 3 porovnaním dvoch vekovo korešpondujúcich súborov obéznych 
a proporcionálnych osôb oboch pohlaví, s vyjadrením zdravotného ohrozenia. 

V rámci komplexného pohľadu na zdravotnú situáciu obyvateľstva je potrebné 
zohľadniť aj zvyšujúcu sa prevalenciu diabetes mellitus v SR, ktorý je v súčasnom svetle 
poznatkov považovaný za nezávislý rizikový faktor KVCH, na súčasných približne 5 %, 
pričom 90 % tvorí DM 2. typu (8, 18, 32, 34). 

Jeho vývoj na podklade inzulínovej rezistencie, ktorú významne ovplyvňujú i nutričné 
dysbalancie, uvádzame na obr. 4, so zdôraznením nástupu závažného metabolického 
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syndrómu, ktorý vykazuje u niektorých skupín populácie okolo 20 – 25 % prevalenciu (4, 16, 
19).  
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Obr. 3. Dynamika prevalencie obezity u dospelých v SR v rokoch 1964 - 2000 
 
Tab. 3. Porovnanie súborov obéznych (n = 251) a proporcionálnych (n = 837) žien a mužov vo veku 19 – 60 
rokov a prevalencia vybraných chorôb 
Súbor Vybrané choroby Prevalencia (%) 

48,0  I. hyperlipoproteinémia - celková 
   z toho: hypercholesterolémia 37,0  

61,2  
Obézne ženy (KO1) 
(n = 115)  II. artériová hypertenzia - celková 

     z toho: diastolická 44,6  

15,3  I. hyperlipoproteinémia - celková 
   z toho: hypercholesterolémia 10,0  

26,6  
Proporcionálne ženy 
(n = 396) II. artériová hypertenzia - celková 

     z toho: diastolická 15,3 

57,5  I. hyperlipoproteinémia - celková 
   z toho: hypercholesterolémia 29,4  

53,5  
Obézni muži (KO) 
(n = 136) II. artériová hypertenzia  -celková 

     z toho: diastolická 30,7  

16,4  I. hyperlipoproteinémia - celková 
   z toho: hypercholesterolémia 11,2  

33,3  
Proporcionálni muži 
(n = 441) II. artériová hypertenzia - celková 

     z toho: diastolická 17,6  
Obezita - zvýšenie koincidencie hyperlipoproteinémie a artériovej hypertenzie = zvýšené riziko aterogenézy – 
ICHS a NCMP 
1 KO - klinická obezita, % podiel telesného tuku – ženy 33 % a viac, muži 24 % a viac, resp. BMI ≥ 30,0    
           kg/m2 
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Pomerne podrobne sú rozpracované kritériá na posúdenie klinicko-metabolických 
rizík, ktoré uvádzame (tab. 4) vo vzťahu k ich podielu pri vývoji ICHS, na základe databázy 
Framinghamskej prospektívnej štúdie, zakotvenej v našom lipidovom konsenze z r. 2003 (22). 

Rovnaký postup sme zvolili aj pri vyjadrení rizika z nadmerného príjmu jednotlivých 
nutričných faktorov so zreteľom na jeho posúdenie podľa schémy na obr. 5 (25). 

Tab. 5 uvádza kvantifikované hodnotenie rizika i v štruktúre tukovej dávky, podielu 
transizomérov mastných kyselín (2) a tiež v štruktúre sacharidov. 
 
Tab. 4. Klinicko-metabolické riziká ICHS (databáza Framinghamskej prospektívnej štúdie) 

1. Vek – s pribúdaním vzostup rizika 

2. Pohlavie – muži mladší rizikovejší 
 – ženy po 65 r. života rizikovejšie 

3. Fajčenie – ženy vo všetkých vekových kategóriách rizikovejšie ako muži; 
 – obe pohlavia rizikovejšie v mladšom veku 20 – 49 rokov 

 Riziko1 zvýšené vysoké veľmi vysoké 

4. Systolický TK (mmHg) 130-139 140-149 150 a viac 

5. Cholesterol (mmol/l) 5 – 5,9 6,0 – 6,9 7 a viac 

6. HDL – cholesterol (mmol/l) 0,99 – 0,70 0,69–0,41 0,4 a menej 

7. Triacylglyceroly (mmol/l) 1,9 – 2,49 2,5- 3,49 3,5 a viac 

 V rodine IM/alebo NCMP u 1. stup. 
príbuzných (rodičia, súrodenci, deti) 

ojedinele 
u 1. stup. 

príbuzných do 60 r. 

viacerí  
1. stup. príbuzní do 

60 r. 

viacerí  
1. stup. príbuzní do 

50 rokov 

8. 

Abdominálna obezita (OP = obvod 
pása v cm) 

 - OP ženy  
 - OP muži  

 
 

80 - 87 
94 - 101 

 
 

88 a viac 
102 a viac 

 
 
- 
- 

9. BMI (kg/m2) 30 - 34 35 – 40 41 a viac 

10. 
Trombogénne faktory2, zvýšený Lp 
(a), zvýšený homocysteín, C-
reaktívny proteín (krv. sérum) 

   

1 Trojstupňové vyhodnotenie 10-ročného rizika ICHS (v %) 
Vyhodnotenie sa stanoví zo súčtu bodov osobitne stanovených pre ženy a mužov. Konečné posúdenie rizika je 
3-stupňové: 

1. nízke < 10 % 
2. stredné 10% – 19% 
3. vysoké 20 % a viac 

2 Interpretujú sa iba klinicky 
 
Tab. 5. Hodnotenie výživového rizika u obyvateľstva 

Miera rizika 
Energia a nutričné faktory/deň 

zvýšená vysoká veľmi vysoká 
Príjem energie – kcal (zvýšenie v % nad OVD) 6 - 9 10 - 15 16 a viac 
Celkový príjem tukov (% energet. podielu) >30 - 33 34 - 36 37 a viac 
Nasýtené MK (steárová, myristová, palmitová) - % energet. podielu 8 - 10 11 - 14 15 a viac 
Príjem cholesterolu (mg) 350-495 500-649 650 a viac 
Príjem trans-izomérov MK/deň (v %) 7 - 9 10 - 12 13 a viac 
Sacharóza (z hľadiska iniciácie dyslipidémie) - % energet. podielu 11 - 14 15-18 19 a viac 
Glykemický index potravín (výpočet GI=100xF/B; F=50g S daná 
potravina; B=50g S biely chlieb)  70-95 96-109 110 a viac 

Denná glykemická záťaž (Glycemic load = GI/100x sacharidy (g)) 120-134 135-144 145 a viac 
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U sacharidov, k pôvodnému deleniu na rýchlometabolizovateľné oligosacharidy, 
škrobové zložky a vlákninu, zavádzame v súhlase s prehľadovou publikáciou (3) ako ďalšie 
kritérium vyjadrenia rizika – zvýšenú hodnotu glykemických indexov potravín a dennej 
glykemickej záťaže, odstupňovaním odlišnosti od bežnej stravy (33). 

Potvrdilo sa pritom, že rozdielnosť glykemických indexov sa podľa metabolického 
účinku týka aj pôvodne jednotnej skupiny potravín škrobovej povahy. 
 
 
Etapa 1 Inzulínorezistencia 

 (predispozícia genet. poruchy inzulín. receptora – sídli na chromozóme 19) 

Obezita     Genetická predispozícia 

Dysbalancia výživy   ↑ Funkcia β-buniek (iniciálne) 

Fyzická inaktivita   ↓ Postupné zníženie funkcie β-buniek (až možné vyčerpanie) 

      Rôzne toxické vplyvy  

 Starnutie 
 

↓ GT (glukózová tolerancia) 
 
 
 

 Hyperglykémia → Hyperinzulinémia (iniciálne) 
 

   
Etapa 2 Komplexný metabolický syndróm (prevalencia v ∅ 20 - 25% popul. SR) 

 Prejavy: - dyslipoproteinémia - ↑ VLDL a TAG – s., ↓ HDL – cholesterol s. 

-  hyperinzulinémia 

-  abdominálna obezita 

-  art. hypertenzia 

-  hyperkoagulabilita 

-  hirsutizmus (hormonálna porucha) 

 
Etapa 3 Diabetes mellitus, 2. typu (90% na celkovej prevalencii DM) 

  - porucha metabol. sacharidov, lipidov a bielkovín, dysfunkcia endotelu a iné  

 

Etapa 4 Ateroskleróza  
 (prejavy ICHS, mozgu, brušných orgánov a dolných končatín – najzávažnejší IM a mozgu) 

 
 

 
Obr. 4. Hlavné etapy pri vzniku a rozvoji DM 2. typu (Kajaba a Sommer, 2005) 
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Riziko spojené s nutričným príjmom 

v závislosti od množstva prijatého nutrientu 

   Efekt                  Efekt 
 
 
 

 Akceptovateľné 
        pásmo 

               dávky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Deficiencia    Optimálny           Toxicita (rizikovosť) 

 príjem 
 nutrientu      NOAEL  LOAEL 

   
   NOAEL – najvyššia dávka s nezisteným nepriaznivým účinkom  
   LOAEL – najnižšia dávka s ešte pozorovaným nepriaznivým účinkom  

      V oboch prípadoch v porovnaní s kontrolnou skupinou 
 
Obr. 5. Riziko spojené s nutričným príjmom 
 

Záver 
Tieto nové prístupy, nevyhnutné v klinickej praxi a v diétnej liečbe, bude potrebné 

v čo najširšom meradle uplatniť i v preventívne orientovanej výžive u jednotlivých skupín 
obyvateľstva. 

Zhodnú kategorizáciu a vyjadrenie nutričného rizika možno požadovať aj smerom 
k nedostatkovým stavom spotreby (15) a ich nepriaznivým klinickým dopadom. 
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Introduction 
In the Czech Republic any socio-economic deprivation index (SESDI) has not been 

constructed for the use in ecological studies yet. The aim of the study financed by the grant 
agency of the Czech Ministry of Health was to create such SESDI. 

 
Methods 
The SESDI components were selected from the census data (2001) on the level of 

census enumeration districts – ED (5,114) in the Moravian region (6 districts) with the total 
population of 1.253,000 inhabitants. The selection was done according 5 domains of material 
and social deprivation (housing quality, material standard, access to phone/PC/internet, family 
status and education). The first selection was done out of 10 census variables on material 
deprivation (proportion of family houses, ownership of housing, ownership of cottage houses, 
housing water supply, flats without amenities, density of housing, phone, PC, internet and car 
ownership) and 8 census variables on social deprivation (basic/university education, 
unemployment, proportion of singles, complete/incomplete families with and without 
children). Some of these variables were omitted due to low frequency (flats without amenities 
had distribution between 0.4 – 1.6%) or due to similar distribution in all the districts (water 
supply varied from 97.7 – 99.1%). There was found inter-correlation and overlapping of some 
variables (e.g. proportion of family houses and ownership of housing r = 0.84), therefore 
proportion of houses other than family houses was selected as an indication of deprivation. 
Similar overlapping was found between complete and incomplete families with and without 
children; and between basic and university education, so that variables incomplete families 
with children and proportion of people with basic education were taken into the final set of 
SESDI components. The last variables that were omitted were variables on equipment of 
housing with PC and internet; these census variables were found to be correlated more with 
education than with other material factors. 

The remaining census variables were then analyzed in more detail according the 
frequency or below described scale of classification:  
- Type of ownership of accommodation – weighted distribution for each ED was grouped 

into 5 categories; the districts were assigned by the average rating. The classification was 
done in following way – grade 1 = living in apartment, grade 2 = own flat, 3 = own family 
house, 

- Ownership of cottage houses – proportion of households (%),  
- Density of housing – average m2 of living area per person in ED,  
- Ownership of car – proportion of households (%) 
- Ownership of phone – proportion of households (%), 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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- Singles (men, women) – proportion of people living without a partner in total population 
older than 15 years (%), 

- Education – proportion of people with basic education in total population older than 15 
years (%), 

- Unemployment – proportion of people out of the total population in a productive age (%). 
The differences between districts for specific components were tested using the χ2-test 

(for categories) and ANOVA (for means) on 5% significance level (5). The order of districts 
by deprivation level slightly changed for different components e.g. flat or house ownership 
was different in rural and urban districts (better in rural), while in urban districts occurrence 
of cottage houses was higher. Therefore both components were included into the final set of 
components. The results of the analysis ranged districts by deprivation level and were 
visualized by GIS (1).  

 
Results 
The results of the analysis confirmed statistically significant differences between 

districts for all selected material and social factors (p < 0.001) on EDs level. Final selection of 
factors included 8 factors out of 18 applicable ones: ownership of accommodation (% of 
family houses + cottage houses), car, phone and density of housing, proportion of basic 
education, unemployed and singles (proportion of singles was joined into one component) and 
additional factor with different distribution was included (incomplete families with children) 
for construction of SESDI due to the latest information of the Czech Statistical Office that one 
third of incomplete families with children was threatened by poverty (2). This set of 9 
components was a basis for construction of the socio-economic deprivation index on EDs 
level (6) and also on the level of all 77 districts in the Czech Republic (see below sub-
heading). 

Distribution of material factors 
The ownership of accommodation was presented in 5 categories (based on 

classification of 3 census variables) – Fig. 1. Blue color indicates the best values in Fig. 1– 3, 
5 – 6 and 8 – 9.  

 
Fig. 1. Ownership of accommodation 
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The proportion of families owning cottage houses varied from 0 to 57.1%, the 
distribution was divided into 4 categories (Fig. 2). The ownership of car (Fig. 3) was based on 
2 census variables (1 and 2+ cars in a family). The average value was 0.5 (max. 1.1).  
 

  
Fig. 2. Ownership of cottage houses                                        Fig. 3. Car ownership 
 

The density of housing varied from 4 to 49 m2 per person on EDs level and varied 
around mean 17.9 on district level (Fig. 4). Ownership of phone was based on 2 census 
variables (phone/mobile phone) – average value was 72.4 % (Fig. 5). 
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Fig. 4. Density of housing                                                           Fig. 5. Ownership of phone 
 

The differences between districts were statistically significant for all material factors 
(p < 0.001). 
 

Distribution of social factors 
Proportion of people with basic education was distributed among EDs unequally and 

varied from 2.2-87.5% (average value 26.4%) – Fig. 6.  
Unemployment varied in EDs from 0 – 100% on EDs level and varied around mean 

19.6 on district level – Fig. 7.  
The distribution of single men (Fig. 8) and single women (Fig. 9) was analyzed 

separately in this phase of study and was similar with an average value 52.1 (SD 7.7) for men 
and average value 54.2 (SD 7.8) for women. Therefore the proportion of singles entered into 
the final indexes as a joint variable. 

The differences between districts were statistically significant for all social factors (p < 
0.001). 
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Fig. 6. Basic education                                                          Fig. 7. Unemployment 
 

  
Fig. 8. Single men                                                                   Fig. 9. Single women 
 

Final socioeconomic deprivation index for the Czech Republic 
Two methods were applied for creating the SESDI. The first one was based on 

Townsend index (3, 4) that was calculated as a sum of Z-scores of specific factors (INDEX1). 
The other index (INDEX2) was created according the methodology of MATDEP and 
SOCDEP index (4) that used standardized score for each of the factors for maximal value in 
all enumeration districts (6). 
 
Tab. 1. Correlation matrix – CR districts (n = 77)  

 INDEX1 INDEX2 INDEX2mat 
INDEX2 0.99 1.00  
INDEX2mat 0.95 0.94 1.00 
INDEX2soc 0.92 0.94 0.77 

 

Tab. 2. Basic characteristics of indices – Czech districts (n = 77)  

Index Districts 
N 

Mean SD Min. Max 

INDEX1 77 0.00 6.18 -10.11 16.84 
INDEX2 77 6.15 0.65 5.17 8.02 
INDEX2mat 77 3.34 0.35 2.75 4.16 
INDEX2soc 77 2.82 0.34 2.25 3.87 
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Fig. 10. Correlation between INDEX1 and INDEX2 on district level 
 
 

 

 

Fig. 11. Distribution of INDEX1 in districts of the Czech Republic 
 

Conclusions 
Statistically significant differences were found between districts in the Moravian 

region for all selected material and social census variables (p < 0.001) on the level of 5,114 
enumeration districts. 

The results of presented analysis were a basis for construction of the index of socio-
economic deprivation in the Czech Republic. 
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Objective  
Progressive increase of mortality by the level of deprivation is a serious social health 

problem in many countries. The aim of the study was the analysis of total and specific mortal-
ity in the Czech Republic (CR) using by authors newly constructed socio-economic depriva-
tion index (SESDI). 

 
Material and methods  
Two census (2001) based indices and two sub-indices for social and material depriva-

tion were constructed to indicate the level of deprivation in all 77 Czech districts. INDEX1 
was created according to the methodology of Towsend index and INDEX2 was based on the 
methodology of indices MATDEP and SOCDEP. Five material and 4 social factors entered 
into the indices. Material factors: proportion of family houses, ownership of cottage houses, 
car, phone and density of housing. Social factors: education, unemployment, singles' house-
holds and incomplete families with children. The correlation of the both indices was high (r = 
0.96). Newly constructed indices (Fig. 1 – 4) were used for the correlation analysis between 
districts' deprivation level and level of total and specific mortality from the routinely collected 
health statistics sources (DPS UZIS 2001). 

 

                                                
1 This study was realized within the Project NR 8480-3 funded by the Czech Ministry of Health - Con-
struction of Socio-economic Deprivation Indexes for Analysis of Routinely Collected data on Health Status 
of Population with the Use the GIS. 

 
 Fig. 1. Index1 Fig. 2. Index2 
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These health indicators were selected based on the outcomes of our pilot study on rela-

tionship between specific SES factors from national census data on district level and health 
indicators. The results of linear regression analysis confirmed that SMR (standard mortality 
rate) was the most susceptible indicator of social health inequalities between districts out of 
mortality, morbidity and incidence of diseases. Relationship between SMR (total and selected 
specific SMR) and indices (INDEX1, INDEX2, INDEX2mat and INDEX2soc) was evaluated 
by correlation analysis. SMR differences according to degree of district deprivation were 
evaluated by comparison with average SMR in the Czech Republic. GIS was used for presen-
tation of the results. 

 
 
 

Results 
The values of Pearson's correlation coefficients between indices and mortality are 

summarized in the Tab. 1 and 2. Both in men and women positive association was confirmed 
between the level of deprivation (INDEX1 and INDEX2) and total mortality, cancer mortal-
ity, mortality for gastrointestinal diseases and mortality for lung cancer in men (Tab.  1). 
These associations were stronger in men than in women. Weak positive association was iden-
tified between the level of deprivation and mortality for respiratory diseases and cardiovascu-
lar diseases (in both sexes). 

 
Tab. 1. Correlation between indices (INDEX1 and INDEX2) and mortality 
 INDEX1 INDEX2 
Mortality Men Women Men Women 
Total  0.60 0.53 0.60 0.52 
  Cancer  0.47 0.44 0.48 0.44 
    Lung  0.55  0.54  
    Breast  0.02  0.03 
  Cardiovascular diseases 0.32 0.37 0.30 0.36 
  Gastrointestinal diseases 0.53 0.41 0.52 0.40 
  Respiratory diseases 0.31 0.14 0.31 0.14 

 

Further results of detail analysis using INDEX2soc and INDEX2mat also showed that 
the investigated total and specific mortality in men and women was more strongly correlated 
with factors of social deprivation than material deprivation (Tab. 2, Fig. 5, 6). 

Relationships between degree of deprivation (INDEX1) and total and selected specific 
SMR in the Czech Republic are presented on Fig. 7 – 13 (0 = average SMR of all 77 districts 
in CR). Increased total and selected specific mortality was associated with the highest degrees 
of deprivation (7 – 10th degree). The highest increase was found for gastrointestinal diseases 
mortality in women (up to 53.6 % – Fig. 12), lung cancer mortality in men (up to 44.0 % – 

Fig. 3. Index2mat Fig. 4. Index2soc 
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Fig. 13) and gastrointestinal diseases mortality in men (up to 37.6 % – Fig. 11). The highest 
degree of deprivation (7 – 10) was found in 15.6 % of districts with the total population of 
1,681 thousands inhabitants (Tab. 3). 
 
Tab. 2. Correlation between sub-indices (INDEXsoc and INDEXmat) and mortality 
 INDEX2soc INDEX2mat 
Mortality Men Women Men Women 
Total  0.72 0.63 0.41 0.36 
  Cancer  0.60 0.46 0.31 0.38 
    Lung  0.61  0.40  
    Breast  0.02  0.04 
  Cardiovascular diseases 0.38 0.48 0.19 0.20 
  Gastrointestinal diseases 0.58 0.42 0.40 0.33 
  Respiratory diseases 0.36 0.17 0.23 0.10 
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            and total mortality in women   
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Tab. 3. Counts of districts/population by degrees of deprivation (INDEX1) in CR 
Degree of deprivation Population Count of districts % of districts 

1 (least)    315 284  4 5.2 
2 1 565 870 18 23.4 
3 1 809 355 16 20.8 
4 1 230 057  9 11.7 
5 1 326 563 10 13.0 
6 2 366 676  8 10.4 
7    283 234  3 3.9 
8   621 292  4 5.2 
9   564 257  3 3.9 

10 (most)   212 729  2 2.6 
Total 10 295 317 77 100.0 

 
Discussion 
Results of the most of published papers confirm the better health status in groups with 

higher SES (9). On the contrary it was found the worse health status in groups with lower 
SES, the same for subjective health as for health indicators, i.e. higher risk of morbidity and 
mortality (1, 7). The outcomes of this study proved positive association between the level of 
deprivation and total and selected specific mortality in the Czech Republic. Strong correlation 
was found also in England, Wales, Scotland, Norway, Italy and Spain (2, 3, 4, 7, 10). 

Socioeconomic differences influence early detection and treatment of cancers, what is 
the crucial factor for their prognosis and survival length. The presented results demonstrate 
positive association between the area deprivation level and cancer mortality in both sexes as 

Fig. 11.  Relationship between degree of deprivation  
and mortality for gastrointestinal diseases in men   
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well as lung cancer in men. Our results are consistent with the findings of more epidemiologi-
cal studies (4, 5, 8, 11, 12, 13, 14).  Total and specific mortality was more strongly correlated 
with social than material deprivation that corresponds with results of other published Czech 
study (6). 

 
Conclusions 
Both in men and women positive association was confirmed between the level of dep-

rivation (INDEX1 and INDEX2) and total mortality, cancer mortality, mortality for gastroin-
testinal diseases and mortality for lung cancer in men. These associations were stronger in 
men than in women.  

Further results of detail analysis using INDEX2soc and INDEX2mat also showed that 
the investigated total and specific mortality in men and women were more strongly correlated 
with factors of social deprivation than material deprivation. 
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Introduction 
Results of epidemiological studies confirm association between socio-economic 

deprivation and health. In the Czech Republic any socio-economic deprivation index (SESDI) 
has not been constructed for the use in ecological studies yet. The aim of this study financed 
by the grant agency of the Czech MoH was to create such SESDI. 

 
Methods 
The SESDI was based on census data (2001) on the level of census enumeration 

districts (ED). The total area of detail analysis was 5,555 km2 being divided into 5,114 ED 
(maximum 140 flats or 400 inhabitants) in six Moravian districts. In total population of 1,253 
thousands inhabitants and more than 470 thousands permanently inhabited flats were 
analysed. In the first phase applicable routinely collected factors were analysed (5).  Based on 
this analysis the following factors were selected for the construction of SESDI: material 
factors – ownership of accommodation (including recreational), car, phone and density of 
housing; and social factors – proportion of basic education, unemployed and singles (men, 
women). 

Two methods were used for creating the SESDI based on:  
1. Townsend index that was calculated as a sum of Z-scores of specific factors 

(INDEX1) (3, 4).  
2. MATDEP and SOCDEP that use standardized score for each of the factors for 

maximal value of all areas, the final index reaches values in interval 0-9 (INDEX2) (4).  
Using the same method as for INDEX2 another two sub-indexes were created for 

material (INDEX2mat) and social (INDEX2soc) factors.  Pearson′s correlation coefficient was 
used for analysis of relationship between indeces. For analysis the software Stata v. 9 (7) was 
used. The GIS (Geographical Information System – software ArcView v. 9.0 (1)) was used 
for presentation of enumeration districts deprivation. 

 
Construction of SESDI 
The Czech Republic is divided into 77 districts. The SESDI was firstly constructed on 

the data of the Moravian region' census ED level – 6 districts. Two methods were applied for 
creating the SESDI (INDEX1, INDEX2). The computation of indices was based on basic 
characteristics of selected material (MF) and social (SF) factors (Tab. 1). 

                                                
1 This study was realized within the Project NR 8480-3 funded by the Czech Ministry of Health - 

Construction of Socio-economic Deprivation Indices for Analysis of Routinely Collected data on Health Status 
of Population with the Possibility of Using the GIS 
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Tab. 1.  Basic characteristics of selected factors  

Factor 
Number 

of ED 
Mean 
( X  ) 

Standard 
deviation (s) 

 
Min. 

 
Max. 

MF1 – other than family houses (%) 4 840 65.78 36.27 0 100 
MF2 - dwelling area (m2) [1-MF2] 4 839 17.88 3.72 4 49 
MF3 – no car (%) 4 840 49.67 12.40 0 100 
MF4 – no phone (%) 4 840 24.91 11.48 0 100 
MF5 – no weekend cottage (%)  4 840 82.95 14.25 0.84 100 
SF1 - unemployment (%) 4 901 15.93 9.34 0 100 
SF2F - single women (%) 4 899 54.28 8.60 0 100 
SF2M – single men (%) 4 889 52.16 8.16 0 100 
SF3 – basic education (%) 4 903 26.50 9.67 0 98.1 

 

INDEX1 
Z-score is based on individual observations (X), arithmetic mean of all observations 

(X) and standard deviation (s).  The calculation of Z-score is based on formula [1] and 
creation of INDEX1 is based on formula [2].  

 
    
 

 
 
 
 
 
 

Positive/negative value of Z-score indicates that the observation is higher/lower than 
average value. In component „density of housing“ (m2/per person) the respective value was 
deducted from the average value to get deprivation. The resulting INDEX1 was sum of all 
components´ Z-scores and acquired both positive and negative discretionary value. It means 
that INDEX1 measures both affluence and deprivation.  

 
INDEX2 
This index was constructed using another method. The values of specific components 

for each enumeration district were divided by maximum value of all ED for specific 
component. The resulting INDEX2 was sum of these values for all components. 

INDEX2 was prepared separately for material deprivation (INDEX2mat) [3] and for 
social deprivation (INDEX2soc) [4].  These sub-indices were based on corresponding 
material and social components. Their sum constitutes the final INDEX2 [5]. The final index 
reaches values in interval 0 – 9.  
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Basic characteristics of particular indices are described in Tab. 2. 
 

Tab. 2.  Basic characteristics of particular indices 

Index Number of ED Mean Standard 
deviation Min. Max. 

INDEX1 4 838 -0.025 5.44 -20.89 29.46 
INDEX2 4 838 4.35 0.70 2.17 7.49 
INDEX2mat 4 839 2.87 0.53 1.31 4.47 
INDEX2soc 4 885 1.49 0.27 0.50 3.70 

 

Relationship between INDEX1 and INDEX2 
Regression and correlation analyses were used for the analysis of correlation between 

indices. Correlation was high, especially between INDEX1 and INDEX2 (r = 0.95) (Tab. 3 and 
Fig. 1).     

 
Tab. 3.  Correlation matrix - ED  (n = 4838) 

 INDEX1 INDEX2 INDEX2mat 
INDEX1 1.00   
INDEX2 0.95 1.00  
INDEX2mat 0.82 0.95 1.00 
INDEX2soc 0.90 0.77 0.53 

 
Fig. 1. Correlation between INDEX1 and INDEX2 on ED level 

 
Verification of indices  
The proof was done using INDEX1 and INDEX2 for all EDs in 6 districts of the 

Moravian region. The Moravian region is determined by the following districts: Bruntal, 
Frydek-Mistek, Novy Jicin, Karvina, Opava, Ostrava and Karvina. The region occupies 6.9% 
of the territory of the Czech Republic and thus it ranks sixth among all the regions. The GIS 
was used for presentation of enumeration districts deprivation by six Moravian districts (Fig. 
2). 
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Fig. 2. INDEX 1 – deprivation of Moravian districts on ED level 

 
The districts were divided according average value of indices into two groups. In the 

first group (Bruntal, Karvina and Ostrava) the value of indices indicated higher deprivation 
and varied – INDEX1 from 0.53 to 1.80 and INDEX2 from 4.50 to 4.52. The other 3 districts 
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(Novy Jicin, Frydek-Mistek and Opava) were more affluent (INDEX1: from -0.50 to -1.79; 
INDEX2: from 4.08 to 4.24). 

The division of districts corresponded with the published information of the Czech 
Statistical Office (2). The Moravian Region is situated on the periphery of the CR’s northeast 
border far away from Prague receiving significant economic development support from EU 
advanced countries. Especially isolated are mountain areas in the districts Bruntal and 
Frydek-Mistek; in spite of that in some parts of Frydek-Mistek rapid progress in building of 
new housing has been recorded during the last 10 years.  

The Moravian region is the nation-wide centre of metallurgy concentrated in the 
districts Ostrava and Karvina. Slow-down in coal mining and heavy industry in nineties has 
been relating to many problems as well as social issues arising from the increase in 
unemployment (distinctively higher than the national average). The best situation is 
particularly in both districts Opava and Novy Jicin, while on the opposite side of the scale (in 
comparison both within the Region and the entire Czech Republic) are Bruntal, Ostrava and 
Karvina.  

 
Conclusions 
Analysis of indices' values of the Moravian districts showed that these indices were 

able to give the real information of the study areas' socio-economic deprivation. Of course the 
indices have some limitations (e.g. actuality of data). 

Correlation between both indices is high (r = 0.95). INDEX1 and provides the 
information on level of deprivation in more detail.  

In the next phases both indexes (INDEX1, INDEX2) and two their sub-indexes 
(INDEX2mat, INDEX2soc) were calculated on the all districts of the Czech Republic and 
used for analysis of association between socio-economic deprivation and selected health 
indicators on the district′s level in the Czech Republic (6). 
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Úvod  
Po roce 1989 se v České republice výrazně prodloužila střední délka života. U mužů 

činila v roce 1990 67,6 roku a u žen 75,4 roku, zatímco v roce 2006 to již bylo u mužů 73,45 
a u žen 79,67 roku. Rovněž úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění se v tomto období 
snížila, přesto je dále příčinou více jak jedné poloviny všech úmrtí. Standardizovaná úmrtnost 
na onemocnění oběhové soustavy byla v roce 1990 u mužů 53 % a u žen 58 %, v roce 2006 
poklesla u mužů na 47 % a u žen na 52 %. Zároveň došlo i k výraznému absolutnímu poklesu 
těchto úmrtí (2). S tímto pozitivním trendem koliduje nepříznivý vývoj některých rizikových 
faktorů kardiovaskulárních onemocnění a to právě u mladé generace. Především se jedná o 
nárůst počtu dětí a mládeže s nadváhou a obezitou. V konzumaci alkoholu a tabáku patří naše 
mladá generace na přední místo v Evropě (15). 

Již více jak 10 let předkládáme studentům naší fakulty před nástupem do 1. ročníku 
dotazník na hodnocení rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. 

 
Metodika 
Dotazník rozlišuje pohlaví a věk, je zaměřen na rodinnou zátěž v anamnéze, údaje o 

kuřáctví, měření výšky a hmotnosti a výpočet BMI, měření krevního tlaku. Anamnesticky je 
zjišťována úroveň tělesné aktivity ve volném čase. Dotazovali jsme se rovněž na hodnotu 
celkového cholesterolu. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit vznik kardiovaskulárního 
onemocnění v pozdějších letech.  

Srovnávali jsme 2 soubory, první soubor z let 1995 – 1997 tvoří 296 studentů, z toho 
125 mužů a 171 žen. Ve druhém souboru 355 studentů z let 2004 – 2006 je 125 mužů a 230 
žen. 

Studenti mohou dotazník vyplňovat anonymně, pouze hodnoty krevního tlaku a BMI 
jsou zjišťovány jmenovitě. To umožňuje v případě zjištění patologických hodnot včasný 
záchyt a je možno studenta doporučit k dalšímu podrobnějšímu vyšetření. 

Při hodnocení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění ze získaných údajů 
používáme následující stupnici: 
0 – nehrozí předčasný rozvoj kardiovaskulárního onemocnění, 
1 – není vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění, 
2 – je zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárního onemocnění, 
3 – je nezbytná konzultace s lékařem pro vysoké riziko rozvoje kardiovaskulárního 
onemocnění. 
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Výsledky  
Výskyt kardiovaskulárního onemocnění v rodině se výrazně zvýšil u mužů 46 – 55 let 

a žen 56 – 65 let v souboru z let 2004 – 2006 (tab. 1). 
 

Tab. 1. Rodinná zátěž 
muži ženy 

Rodinná zátěž Soubor I 
n = 125 

Soubor II 
n = 125 

Soubor I 
n = 171 

Soubor II 
n = 230 

není výskyt KVO 87 % 63 % 78 % 60 % 
výskyt u muže 46 – 55 let, u ženy 56 – 65 let 13 % 34 % 22 % 37 % 
výskyt u muže do 45 let, u ženy do 55 let 0 % 3 % 0 % 3 % 

 
Tab. 2. Prevalence kouření 

muži ženy 
Prevalence kouření Soubor I 

n = 125 
Soubor II 
n = 125 

Soubor I 
n = 171 

Soubor II 
N = 230 

Nekuřák 90 % 86 % 94 % 87 % 
Kuřák 10 % 14 % 6 % 13 % 
Bývalý 3 % 5 % 4 % 3 % 
do 10 cigaret 9 % 8 % 4 % 12 % 
10 – 19 cigaret 1 % 4 % 2 % 1 % 
20 –29 cigaret 0 % 2 % 0 % 0 % 

 
Počet kuřáků v posledních letech mírně stoupá, výrazněji u žen (tab. 2). Ve srovnání 

s prevalencí kouření na středních školách (viz tab. 3) je prevalence kouření u studentů 
lékařství statisticky významně nižší. 
 
Tab. 3. Prevalence kouření na středních školách v ČR (metodika WHO – CINDI Health Monitor) (1) 
Prevalence kouření na středních školách v ČR pravidelný kuřák příležitostný kuřák kuřáci celkem 
Gymnázium (n = 241) 11 % 46 % 57 % 
SZŠ (n = 347) 32 % 36 % 68 % 
SOŠ (n = 322) 35 % 38 % 73 % 

SZŠ = střední zdravotnická škola 
SOŠ = střední odborná škola  
 
Tab. 4. Hodnocení BMI 

muži ženy Hodnocení BMI Soubor I (n = 125) Soubor II (n = 125) Soubor I (n = 171) Soubor II (n = 230) 
do 24,9 94 % 89 % 95 % 96 % 
25 – 29,9 6 % 9 % 4 % 3 % 
nad 30  2 % 1 % 1 % 

 
Body Mass Index se výrazněji neměnil. Hodnoty jsou nižší než hodnoty pro danou 

věkovou skupinu v celé populaci (tab. 4). 
 
Tab. 5. Hodnoty krevního tlaku nad 140/90 torrů 

muži ženy 
Soubor I (n = 125) Soubor II (n = 125) Soubor I (n = 171) Soubor II (n = 230) 

Hodnoty krevního 
tlaku nad 140/90 
mmHg 7 % 34 % 1 % 6 % 

 
Hodnoty krevního tlaku nelze jednoznačně hodnotit, jedná se o jednorázové měření, 

ne vždy jsou zajištěny standardní podmínky měření (tab. 5). 
V souboru II se zvyšuje doba věnovaná tělesné aktivitě ve skupině mužů i žen (tab. 6). 
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Tab. 6. Tělesná aktivita 
muži ženy Tělesná aktivita Soubor I (n = 125) Soubor II (n = 125) Soubor I (n = 171) Soubor II (n = 230) 

do 60 minut/den 33 % 67 % 24 % 68 % 
3O – 60 minut/den 63 % 28 % 70 % 27 % 
< 30 minut denně 4 % 4 % 5 % 5 % 
bez tělesné aktivity 0 % 1 % 1 % 0 % 

 
Tab. 7. Celkové hodnocení rizika kardiovaskulárního onemocnění 

muži ženy Celkové hodnocení 
rizika KVO Soubor I (n = 125) Soubor II (n = 125) Soubor I (n = 171) Soubor II (n = 230) 
nehrozí předčasný 
rozvoj KVO 76 % 76 % 92 % 93 % 

není vyšší riziko KVO 24 % 24 % 8 % 7 % 
je zvýšené riziko KVO 0 % 0 % 0 % 0 % 
nezbytná konzultace s 
lékařem 0 % 0 % 0% 0 % 

 
U 76 % mužských respondentů z obou souborů a u 93 % resp. u 92 % ženských 

respondentů z obou souborů nehrozí předčasný rozvoj kardiovaskulárního onemocnění (tab. 
7). Zařazení zbývajících studentů do 2. skupiny „není vyšší riziko kardiovaskulárního 
onemocnění“, je ovlivněno hlavně pozitivní rodinnou anamnézou, hraničními nebo 
zvýšenými hodnotami krevního tlaku, hodnotami BMI a kouřením. 

V žádném ze souborů se nevyskytl případ takové zátěže, která by studenta řadila 
k osobám se zvýšeným rizikem kardiovaskulárního onemocnění. 
 

Diskuse 
 Vyšetřovaný vzorek studentů představuje asi 70 – 80 % všech nastupujících do 1. 
ročníku. Domníváme se proto, že by výsledky touto skutečností mohly být ovlivněny. 

Studenty udávaný výskyt kardiovaskulárního onemocnění v rodině se výrazně zvýšil u 
mužů ve věku 46 – 55 let a žen ve věku 56 – 65 let v souboru z let 2004 – 2006.Tyto údaje 
jsou v rozporu s oficiálními statistickými údaji o poklesu úmrtnosti na tato onemocnění, ale 
odpovídají pokroku v diagnostice a léčbě. 

Získané anamnestické údaje o hodnotě celkového cholesterolu nebylo možné 
statisticky zpracovat pro nedostatek dat. 

Významně nižší prevalence kouření u studentů lékařství dle našeho názoru souvisí 
s jejich vyšším zdravotním uvědoměním. Studie HIS 2002 udává ve věkové skupině mužů ve 
věku 15 – 24 let prevalenci kouření 41 %, u žen stejné věkové skupiny 23 % (14). Hrubá (6) 
uvádí prevalenci kuřáků 28 % studentů středních škol. V jiné studii Hrubé (5) byla zjištěna 
prevalence kuřáků 33 % ve věkové skupině 15 – 17 let. Kolínek (7) zjišťuje ve stejné skupině 
respondentů prevalenci 30 %. Sovinová (4) sledovala mezi lety 1994 – 2002 vývoj kuřáctví u 
dětí a dospívajících a konstatovala nárůst kuřáků. Studie CINDI Health Monitor hodnotila 
faktory životního stylu u středoškolské mládeže. Na gymnáziích udává kouření 57 % 
studentů, na zdravotnických školách 68 % a na školách technického směru až 74 % studentů 
(1). 

Nepodařilo se nám získat údaje o kouření nastupujících studentů jiných lékařských 
fakult, dostupná jsou data z vyšších ročníků. Mezi studenty 4. ročníků LF UK Bratislava byla 
v letech 2003 a 2004 zjištěna prevalence kouření 20 % u mužů a 17 % u žen (3). Ve studii 
prováděné LF UPJŠ Košice se udává 24 % kuřáků u studentů lékařství a srovnatelné výsledky 
byly nalezeny na Technické univerzitě Košice i na Univerzitě v Prešově. Dlouhodobý průměr 
prevalence kuřáctví na LF UPJŠ Košice se pohybuje kolem 17 % (11). Lékařská fakulta 
v Martině uvádí jako průměrnou hodnotu kuřáctví 11 % (13). 
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Na českých lékařských fakultách jsou uváděny nejnižší hodnoty na LF MU Brno a UK 
1. LF pod 20%, ostatní fakulty jsou srovnatelné s našimi výsledky. 

Body Mass Index se výrazněji neměnil. Hodnoty jsou nižší než hodnoty pro danou 
věkovou skupinu v celé populaci, jak potvrzuje studie HIS 2002 (14). Zde je výskyt hodnot 
BMI nad 30 u 3 % mužů a 2 % žen. Srovnatelné údaje s naší fakultou uvádí i LF Martin (8), 
kde hodnotu BMI nad 30 dosahuje necelé 1 % mužů i žen.  

 Soustředění studentů má převážně sportovní a společenský charakter a proto při 
měření krevního tlaku nebylo vždy možno zajistit standardní podmínky. Studentům, u kterých 
byly zjištěny vyšší hodnoty krevního tlaku, bylo doporučeno opakovat měření za standardních 
podmínek. Hodnoty krevního tlaku nad 140/90 torrů se u posluchačů 5. ročníku lékařské 
fakulty v Martině v období 1998 – 2000 vyskytly pouze ve 2 případech u žen a v 7 případech 
u mužů, tj. 3% resp. 8%. Ve skupině studentů 5.ročníků lékařské fakulty v Košicích byly 
statisticky významně vyšší hodnoty systolického i diastolického tlaku u mužů. Studenti – 
muži vykazovali i vyšší BMI. Celkové výsledky ukazují na vyšší riziko vzniku 
kardiovaskulárního onemocnění již v této věkové skupině (10). 

Potěšujícím zjištěním je udávané zvýšení doby věnované tělesné aktivitě u mužů i u 
žen. Tento fakt je v souladu i ostatními výše uvedenými výsledky. 

 
Závěr 

 V rámci sportovního soustředění studentů před nástupem do 1. ročníku studia lékařství 
byla hodnocena rizika možného vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Byly porovnávány 2 
soubory, první z let 1995 – 1997 a druhý z let 2004 – 2006. 
  Více než tři čtvrtiny mužů a naprostou většinu žen z obou souborů lze po celkovém 
vyhodnocení výsledků zařadit do skupiny, které nehrozí předčasný rozvoj kardiovaskulárního 
onemocnění. Zařazení zbývajících studentů z obou souborů do skupiny, kde není vyšší riziko 
vzniku kardiovaskulárního onemocnění je zapříčiněno pozitivní rodinnou anamnesou, 
záchytem vyšších hodnot krevního tlaku, kouřením a hodnotami BMI. 
 V námi sledovaných souborech nebyly zjištěny takové údaje, které by u některých 
studentů znamenaly zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění. 
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TYP SPRÁVANIA A KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO1 
 

J. Jurkovičová, Z. Štefániková, Ľ. Ševčíková, Ľ. Ághová 
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

prednostka: doc. MUDr. Ľ. Ševčíková, CSc. 
 

Psychický stav obyvateľstva je pomerne málo preskúmaným faktorom, ale môže sa 
podieľať na zhoršujúcom sa zdravotnom stave obyvateľstva. Nezamestnanosť, prehlbovanie 
rozdielov v životnej úrovni a iné problémy v súvislosti s transformačnými procesmi sa 
pravdepodobne odrážajú na zhoršujúcom sa psychickom stave populácie SR. Predpokladá sa 
zvýšený počet stresovaných, depresívnych, anxióznych, hostilných, agresívnych 
a frustrovaných osôb s následnými negatívnymi dopadmi na životný štýl (zvýšená spotreba 
cigariet, alkoholu a iných psychoaktívnych látok a pod.), čo môže spolupôsobiť pri zvyšovaní 
rizika kardiovaskulárnych a nádorových ochorení (1). 

K psychosociálnym faktorom, ktoré môžu mať súvislosť s chronickými ochoreniami 
hromadného výskytu, a najmä so vznikom (prípadne aj s liečbou a s prognózou) 
kardiovaskulárnych chorôb (KVCH), patria rôzne behaviorálne, psychologické a sociálne 
faktory (napr. nízka sociálno-ekonomická úroveň, nedostatok sociálnej podpory a sociálna 
izolácia), osobnostné charakteristiky (typ správania, hostilita), emocionálny stav (depresia, 
úzkosť) a sociálne alebo pracovné prostredie (psychosociálny stres) (2, 3, 4). 

Správanie typu A prvý krát popísali v 50. rokoch minulého storočia Rosenman a 
Friedman, ktorí u svojich pacientov pozorovali množstvo spoločných charakteristík správania 
a osobnostných čŕt, napr. nadmernú ctižiadosť, mimoriadnu túžbu po ocenení a dosiahnutí 
úspechu, pocity chronického nedostatku času a pocity hnevu a nepriateľstva (5).  

Pre A typ správania je charakteristická súťaživosť, boj o úspech a o dosiahnutie 
viacerých cieľov v čo najkratšom čase, netrpezlivosť, hostilita, agresivita, priebojnosť, 
neschopnosť relaxácie, rýchlosť pohybov aj reči, časová tieseň, práca na viacerých veciach 
naraz, gestikulácia a iné. Výskyt A typu správania je v populácii podľa rôznych autorov od 30 
– 60%, u osôb po prekonanom infarkte myokardu sa vyskytuje častejšie. 

Mnohé práce potvrdili silnú asociáciu správania typu A a KVCH, neskôr sa však tieto  
súvislosti naopak nepotvrdili (6). Údaje z metaanalýz poukazujú na to, že ani nie tak celkový 
model správania typu A, ako skôr niektoré špecifické prvky, hlavne hostilita, ktorá sa 
považuje za najpatogénnejšiu zložku A typu správania, znamenajú rizikový faktor nielen 
KVCH, ale prakticky všetkých telesných ochorení (2). Výskumy potvrdili, že vysoko hostilné 
osoby častejšie nadmerne reagujú v odpovedi na stresor zvýšením srdcovej frekvencie, 
krvného tlaku a vylučovaním stresových hormónov (7). 

 
Materiál a metódy 
V skupine 1342 vysokoškolských študentov (402 mužov a 940 žien) v priemernom 

veku 22,6 ± 1,5 rokov sme zisťovali výskyt správania typu A a výskyt najvýznamnejších 
rizikových faktorov KVCH. Typ správania sme vyšetrovali pomocou dotazníka podľa 
                                                
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/4274/07 
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Bortnerovej škály. Z rizikových faktorov KVCH sme zisťovali výskyt vybraných faktorov 
životného štýlu (fajčenie, telesná aktivita, záťaž stresom, stravovacie zvyklosti). Vyšetrovali  
sme antropometrické ukazovatele nadhmotnosti a obezity (BMI, obsah telesného tuku, obvod 
pása); krvný tlak sme vyšetrovali digitálnym tlakomerom Omron v rovnakom dennom čase 
štandardným postupom. Z kapilárnej krvi sme metódou suchej kvapky vyšetrovali celkový 
cholesterol, triacylglyceroly a HDL-cholesterol; LDL- cholesterol sme vypočítali podľa 
Friedewalda. Vypočítali sme aterogénne indexy CHOL/HDL-CHOL a log TAG/HDL-CHOL. 
Celkové kardiovaskulárne riziko sme vypočítali pomocou framinghamského skórovania 
v aktuálnom veku, pomocou modelu SCORE po projekcii na vek 60 rokov a podľa modelu 
relatívneho rizika SCORE vyvinutého pre mladých a zdravých jedincov (8). 

Celý súbor sme rozdelili na dve skupiny podľa typu správania – na typ A (A1 + A2) 
a na typ B (B3 + B4). Obe skupiny sme porovnali z pohľadu výskytu rizikových faktorov 
KVCH a celkového kardiovaskulárneho rizika. Pri štatistickom spracovaní sme využili 
programy Excel, EpiInfo a S-Plus. 

 
Výsledky 
V celom súbore bolo 579 osôb s typom správania A (43,1 %) a 370 osôb s typom 

správania B (27,6 %). Typ správania A sme zistili častejšie v skupine žien (45,0 % vs. 38,8 % 
muži), rozdiel nie je štatisticky signifikantný. Zvyšok (n = 393) tvorili osoby s typom 
správania X. 

Z faktorov životného štýlu:  
Častejšie fajčenie sme zaznamenali u mužov typu B (25,0% vs 21,9% typ A), aj 

s vyšším priemerným počtom vyfajčených cigariet denne; u žien je to naopak, častejšie fajčia 
ženy typu A (16,5%) než ženy typu B (14,1%), rozdiely nie sú významné.  

Muži aj ženy typu A udávajú významne častejšie subjektívnu záťaž chronickým 
psychogénnym stresom (48,2% vs 33,1% muži; p < 0,01; 49,8% vs 35,4% ženy; p < 0,001). 
Podobne časté stresové situácie v škole udávajú významne častejšie muži aj ženy typu A 
(39,7% vs 31,1% muži; p < 0,05; 54,6% vs 44,0% ženy; p < 0,01). Muži aj ženy typu 
A udávajú aj častejšie stresové situácie v súkromí, rozdiely sú však nevýznamné. 

Muži typu A a ženy typu B udávajú častejšie fyzickú inaktivitu, rozdiely nie sú 
významné. Nedostatočnú dĺžku spánku (< 6 h denne) udávajú častejšie muži aj ženy typu A. 

U žien sme v skupine s typom správania A zistili významne častejšie užívanie 
hormonálnej antikoncepcie (25,2 % vs 16,7 % typ B; p < 0,01). 
 
Tab. 1. Výživové zvyklosti. Konzumácia vybraných potravín u mužov a žien podľa typu správania 

Muži Ženy 

 Potravina typ A 
n = 156 

[%] 

typ B 
n = 117 

[%] 

typ A 
n = 423 

[%] 

typ B 
n = 253 

[%] 
Mlieko (denne / temer denne) 59,2 65,5 66,3 68,8 
Mliečne výrobky (denne / temer denne) 42,4 34,9 46,2 45,7 
Maslo (denne / temer denne) 37,2 44,1 37,2 40,4 
Rastlinné tuky (denne / temer denne) 34,0 33,8 36,7 34,9 
Ryby (denne + 3-4-krát týždenne) 53,3 58,3 53,4 56,3 
Ovocie (denne / temer denne) 71,7 66,2 83,9 84,5 
Zelenina (denne / temer denne) 59,7 55,2 76,7 76,4 
Káva (denne / temer denne) 36,4 27,9 50,2 45,7 
Rýchle občerstvenie (denne + 3-4-krát týždenne) 59,9 56,1 39,5 49,8 
Sladené nealkoholické nápoje (denne / temer denne) 43,8 46,2 29,8 32,3 

 
V stravovacích zvyklostiach sú opäť nevýznamné rozdiely medzi typom správania 

A a B u mužov i žien (tab. 1). Priemerný počet jedál denne u mužov je 3,95 (typ A) a 3,99 
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(typ B), u žien je u oboch typov rovnaký – 4,0. Mliečne výrobky, rastlinné tuky, zeleninu a 
kávu konzumujú častejšie muži i ženy typu A; mlieko, maslo, ryby a sladené nealkoholické 
nápoje konzumuje častejšie typ B. Ovocie a rýchle občerstvenie konzumujú častejšie muži 
typu A a ženy typu B. 
 
Tab. 2. Porovnanie antropometrických ukazovateľov, krvného tlaku, krvných lipidov a aterogénnych indexov 
u mužov a žien podľa typu správania 

Muži Ženy 
 typ A 

n = 156 
typ B 

n = 117 
typ A 

n = 423 
typ B 

n = 253 
BMI [kg.m-2] 23,6 ± 2,7 23,8 ± 3,4 20,6 ± 2,3 20,9 ± 2,8 
Obvod pása [cm] 85,7 ± 8,0 86,3 ± 10,2 69,0 ± 6,5 70,1 ± 6,5 
Obsah telesného tuku [%] 14,1 ± 4,4 15,0 ± 5,5 23,3 ± 4,2 23,9 ± 4,7 
TK systolický [mmHg] 120,5 ± 10,4 122,7 ± 15,2 106,1 ± 11,4 106,1 ± 12,6 
TK diastolický [mmHg] 71,6 ± 8,5 72,2 ± 9,5 68,2 ± 7,8 68,8 ± 8,4 
CHOL [mmol/l] 3,83 ± 0,76 3,88 ± 0,78 4,15 ± 0,77 4,10 ± ,72 
TAG [mmol/l] 1,34 ± 0,69 1,26 ± 0,56 1,10 ± 0,45 1,13 ± 0,57 
HDL-CHOL [mmol/l] 1,13 ± 0,28 1,14 ± 0,36 1,47 ± 0,39** 1,38 ± 0,37** 
LDL-CHOL [mmol/l] 2,10 ± 0,74 2,18 ± 0,69 2,20 ± 0,69 2,23 ± 0,71 
CHOL/HDL-CHOL 3,66 ± 1,29 3,76 ± 1,33 2,98 ± 0,88** 3,20 ± 0,97** 
log TAG/HDL-CHOL 0,045 ± 0,24 0,035 ± 0,25 -0,134 ± 0,20* -0,100 ± 0,19* 

*  p < 0,05  **  p < 0,01; 
 
Z objektívnych ukazovateľov: 
Obezita podľa BMI, obsahu telesného tuku aj obvodu pása sa častejšie vyskytuje 

u mužov i žien typu B (rozdiely sú nevýznamné). Rozdiely v priemerných hodnotách 
systolického aj diastolického TK medzi typom A a B sú minimálne; zvýšené hodnoty 
systolického TK (≥ 140 mmHg) aj diastolického TK (≥ 90 mmHg) sa častejšie vyskytujú 
u mužov i žien typu B (u mužov je rozdiel štatisticky významný (p < 0,01) (tab. 2, obr. 1). 
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Obr. 1. Výskyt obezity a zvýšených hodnôt krvného tlaku u mužov a žien podľa typu správania 

 
Priemernú hladinu celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu v krvi majú vyššiu 

muži typu B a ženy typu A (u žien je rozdiel v HDL-CHOL štatisticky významný (p < 0,01). 
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LDL-cholesterol je vyšší u mužov i žien typu B; priemerné hladiny TAG majú vyššie muži 
typu A a ženy typu B; rozdiely sú nevýznamné. Aterogénne indexy u mužov nevykazujú 
významné rozdiely, významne vyššie priemerné hodnoty sú u žien typu B (tab. 1). Rizikové 
hodnoty krvných lipidov a aterogénnych indexov sa častejšie vyskytujú v skupine B (u mužov 
s výnimkou TAG a log TAG/HDL-CHOL a u žien s výnimkou celkového cholesterolu v krvi 
– rizikové hodnoty sa častejšie vyskytujú v skupine A). U žien sa štatistická významnosť 
potvrdila v zvýšenom výskyte rizikových hodnôt HDL-CHOL a indexu CHOL/HDL-CHOL 
v skupine B; u mužov sú rozdiely nevýznamné (obr. 2). 
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Obr. 2. Výskyt rizikových hladín krvných lipidov a aterogénnych indexov u mužov a žien podľa typu správania 
 
Celkové kardiovaskulárne riziko je nevýznamne vyššie u mužov so správaním typu 

B a u žien so správaním typu A (tab. 3).  
 

Tab. 3. Celkové kardiovaskulárne riziko u mužov a žien podľa typu správania 
Muži Ženy 

Celkové kardiovaskulárne riziko typ A 
n = 156 

[%] 

typ B 
n = 117 

[%] 

typ A 
n = 423 

[%] 

typ B 
n = 253 

[%] 
Framinghamské skórovanie 0,30 ± 0,73 0,31 ± 0,94 0,002 ± 0,05 0 
SCORE po projekcii na vek 60 rokov 4,06 ± 1,93 4,22 ± 1,84 1,30 ± 0,61 1,25 ± 0,52 
Relatívne riziko podľa SCORE 1,35 ± 0,7 1,38 ± 0,69 1,19 ± 0,45 1,15 ± 0,38 

 
Bortnerova škála (počet získaných bodov) u mužov významne pozitívne koreluje 

s výskytom psychogénneho stresu (r = 0,130, p < 0,01), s častými stresovými situáciami 
v škole (r = 0,1099, p < 0,05) aj v súkromí (r = 0,124, p < 0,01) a s hladinou TAG v krvi (r = 
0,101, p < 0,05) a u žien pozitívne s výskytom psychogénneho stresu (r = 0,131, p < 0,01), 
s častými stresovými situáciami v škole (r = 0,118, p < 0,01) aj v súkromí (r = 0,093, p < 
0,01), s užívaním hormonálnej antikoncepcie (r = 0,065, p < 0,05) a hladinou HDL-CHOL (r 
= 0,097, p < 0,01) a negatívne s aterogénnymi indexmi CHOL/HDL-CHOL (r = -0,101, p < 
0,01) a log TAG/HDL-CHOL (r = -0,076, p < 0,05). 
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Viacnásobná lineárna regresia Bortnerovej škály (závislá premenná) po adjustácii na 
pohlavie ukázala významnú pozitívnu súvislosť s výskytom psychogénneho stresu (p = 
0,0000), častými stresovými situáciami v škole (p = 0,0000) aj v súkromí (p = 0,0485) a 
pravidelnou telesnou aktivitou (p = 0,0001), a negatívnu súvislosť s hodnotou aterogénneho 
indexu CHOL/HDL-CHOL (p = 0,0016). 

 
Diskusia 
Hostilita, čiže nepriateľský postoj (s častými prejavmi zlosti, agresívneho správania, 

impulzívne, výbušné typy), sa považuje za nezávislý rizikový faktor rôznych zdravotných 
porúch, najmä srdcovocievnych ochorení. Tento faktor sa často podceňuje, zanedbáva a jeho 
výskyt je v populácii neznámy (napriek narastaniu agresivity a násilia v spoločnosti). Najmä 
stres a sociálno-ekonomická neistota vedú k aktivácii agresívneho a hostilného správania, 
ktoré má následne negatívny vplyv na zdravie. Viaceré epidemiologické štúdie potvrdili, že 
správanie typu A súvisí so zvýšeným rizikom KVCH (9, 10). 

Literárne údaje uvádzajú, že hostilita súvisí aj s horším životným štýlom – našla sa 
súvislosť medzi hostilitou a nedostatkom telesnej aktivity, starostlivosťou o seba a o svoje 
zdravie, vyššou konzumáciou alkoholu, vyšším BMI a častejším fajčením (11).  

V našej práci sme pomocou Bortnerovho dotazníka určili typ správania v relatívne 
homogénnom súbore (vzhľadom na vek a vzdelanie) mladých, zdravých jedincov. Britskí 
autori (12) vo svojej práci ukázali, že tento dotazník má primeranú spoľahlivosť a že dobre 
koreluje s výsledkami Jenkinsovho dotazníka, ktorý sa častejšie využíva v Severnej Amerike. 
Priemerná hodnota Bortnerovej škály v našom súbore vysokoškolákov bola 108,1 ± 13,0 
(muži 107,9 ± 13,1; ženy 108,2 ± 12,9; NS), čo je vyššia hodnota ako sa zistila v súbore 
britských mužov v strednom veku (priemer 94,05). Je to v súlade s konštatovaním, že 
v skupine duševne pracujúcich sa vyskytuje A typ správania významne častejšie než 
v skupine manuálne pracujúcich. Podobne ako britskí autori sme zistili vyššie skóre 
u nefajčiarov ako u fajčiarov a nevýznamné korelácie Bortnerovej škály s hlavnými 
rizikovými faktormi KVCH (krvným tlakom, hladinou celkového cholesterolu v krvi). 
Napriek tomu sa u britských mužov zistil významne častejší výskyt správania typu A u tých, 
ktorí už mali niektoré príznaky ischemickej choroby srdca. 

Vo výskyte rizikových faktorov sme v súbore vysokoškolákov zistili prevažne len 
nevýznamné rozdiely medzi typom správania A a typom B. v Skupine B sme zistili vyšší 
výskyt nadhmotnosti a obezity, vyššie hodnoty systolického (u mužov) aj diastolického (u 
oboch pohlaví) tlaku, vyššie hodnoty celkového cholesterolu (u mužov) a LDL-cholesterolu 
v krvi (u oboch pohlaví) a vyššie hodnoty niektorých aterogénnych indexov (u žien 
významne). Celkové kardiovaskulárne riziko podľa rôznych modelov bolo nevýznamne 
vyššie u mužov s typom správania B a u žien s typom správania A. Najvýznamnejšie rozdiely 
sme zistili v častejšom výskyte chronického psychogénneho stresu a častejšom výskyte 
stresových situácií v škole aj v súkromí u oboch pohlaví typu A správania; u žien typu A aj 
významne častejšie užívanie hormonálnej antikoncepcie. Ženy typu B sú častejšie telesne 
inaktívne, muži aj ženy typu A udávajú častejšie nedostatočnú dobu spánku. V stravovacích 
zvyklostiach sa významné rozdiely medzi oboma typmi správania nepotvrdili ani u mužov, 
ani u žien. 

V súčasnosti existuje niekoľko desiatok prospektívnych štúdií o správaní typu 
A s veľmi rôznorodými výsledkami (13). Niektoré štúdie ukázali, že koronárna mortalita pri 
prvom infarkte myokardu bola významne vyššia u osôb s typom B správania (6). Uvažuje sa 
o možnom vysvetlení, že typ správania A môže mať predpovednú hodnotu u zdravých osôb 
v nízkom riziku, ale nie u vysokorizikových osôb, a že typ správania nie je trvalou 
charakteristikou a s postupujúcim vekom sa môže meniť (13). Významná štúdia na viac ako 
2000 pacientoch, u ktorých sa vykonala koronárna angiografia, ukázala, že typ správania 
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A súvisel s pravdepodobnosťou oklúzie koronárnych artérií u mladších pacientov, ale nie 
u pacientov v strednom alebo vyššom veku (14). 

 
Záver 
V súbore mladých, zdravých jedincov sa nepotvrdilo vyššie kardiovaskulárne riziko u 

osôb so správaním typu A podľa Bortnerovej škály. Nevýznamne častejší výskyt tradičných 
rizikových faktorov bol u osôb s typom správania B. Vyššie celkové kardiovaskulárne riziko 
bolo u mužov so správaním typu B a u žien so správaním typu A. 

U osôb so správaním typu A sa u oboch pohlaví potvrdila významne vyššia záťaž 
stresmi. Ženy so správaním typu A používali významne častejšie hormonálnu antikoncepciu. 
Tieto faktory predstavujú významné riziko vývoja KVCH a pri nezmenenom správaní by sa 
mohli v neskoršom veku uplatniť pri vzniku ochorenia. 

Je možné, že niektoré aspekty správania typu A spôsobujú predispozíciu na 
ischemickú chorobu srdca, v súčasnosti však nie je celkom jasný vzťah typu správania 
a KVCH. Tradičné rizikové faktory (fajčenie, vysoký krvný tlak a zvýšená hladina celkového 
cholesterolu v krvi) zostávajú naďalej silnými a nezávislými rizikovými faktormi, pričom typ 
správania A ako rizikový faktor KVCH nemá pravdepodobne porovnateľný význam. 

Z pohľadu primárnej prevencie je dôležité, aby sa do rôznych preventívnych a 
intervenčných stratégií v rámci multidisciplinárneho prístupu zakomponovali aj niektoré 
behaviorálne stratégie, vzhľadom na poznatky, že rizikové správanie z hľadiska vývoja 
KVCH je modifikovateľné a zmena správania prináša zdravotné benefity a zníženie rizika 
poškodenia zdravia (13). 
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VPLYV VZDELANIA NA ŽIVOTNÝ ŠTÝL A RIZIKO  
KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ1 

 
Z. Štefániková, J. Jurkovičová, Ľ. Ševčíková, Ľ. Sobotová, S. Sekretár, Ľ. Ághová 

Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
prednostka: doc. MUDr. Ľ. Ševčíková, CSc. 

 
Úvod 
Kardiovaskulárne choroby (KVCH) sú nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine 

vyspelých štátov najčastejšou príčinou smrti, najčastejšou príčinou hospitalizácie, 
invalidizácie a zvyšovania nákladov na zdravotnícku starostlivosť. Je všeobecne známe, že 
ich prevalencia závisí vo veľkej miere od kardiovaskulárneho rizikového profilu populácie, 
čiže od výskytu ovplyvniteľných rizikových faktorov. Životnému štýlu sa pripisuje až 50 % 
podiel na zdravotnom stave obyvateľstva. Životný štýl je správanie sa človeka, ktorého 
základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, osobnostných vlastností a vedomostí. 
Dobre informovaný a vzdelaný človek môže byť lepším partnerom svojmu lekárovi pri 
kontrole a zvládaní choroby, resp. môže predísť ochoreniu. Ľudia s vyšším vzdelaním majú 
vyššie zdravotné uvedomenie, aktívnejší prístup k svojmu zdraviu a lepší životný stýl. V 
epidemiologických štúdiách sa potvrdilo, že vedomosti a vzdelanie ľudí významne 
ovplyvňujú celkovú aj špecifickú chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva (2, 10, 12, 13).  

Pri posudzovaní vplyvu vzdelania na zdravie a životný štýl ľudí sa obvykle hodnotí 
najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania, ale neprihliada sa na kvalitatívnu stránku, čiže na 
charakter štúdia.  

Vysokoškolskí študenti – poslucháči lekárskych fakúlt predstavujú špecifickú skupinu. 
Majú najlepšie vedomosti o príčinách chorôb a ich liečbe, o prevencii chorôb, o zásadách 
zdravého životného štýlu a i. v porovnaní s bežnou populáciou. Na našom pracovisku, ako aj 
na iných lekárskych fakultách, sa zvýšená pozornosť venuje problematike ochrany zdravia a 
výskytu rizikových faktorov v spôsobe života vysokoškolákov (1, 3, 4, 5, 6, 11). Aktuálne 
informácie o rizikovom profile študentov sa získavajú pomocou objektívnych vyšetrovacích 
metód a dotazníkov (14, 15). 

 
Cieľ 
Cieľom práce bolo porovnať výskyt rizikových faktorov KVCH a  životosprávu 

poslucháčov lekárskej fakulty a skupiny dobrovoľníkov, t.j. osôb bez zdravotníckeho 
vzdelania. 

 
Vyšetrený súbor a metodika 
Aby sme eliminovali vplyv intersexuálnycvh rozdielov, hodnotili sme len súbor žien. 

Prvú časť súboru tvorilo 635 študentiek LF UK, vyšetrených v r. 2006. Boli to študentky 4. 
ročníka všeobecného lekárstva a externé študentky 4. ročníka ošetrovateľstva (zdravotné 
sestry). Ich priemerný vek bol 27,5 ± 8,2 roka (min. 20 – max. 56 rokov). Vo vekovej 
kategórii do 25 rokov bolo 60% žien. Ich najvyššie ukončené vzdelanie je stredoškolské. 

                                                        
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/4274/07 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Druhú časť súboru tvorilo 1671 žien – dobrovoľníčiek, vyšetrených v r. 2004. Išlo o 
zamestnané ženy so základným, stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Ich 
priemerný vek bol 41,8 ± 11,9 roka (min. 20 – max. 69 rokov). Prevahu mali ženy od 35 do 
54 rokov. 

Celý súbor tvorilo 2306 žien, pričom 20,7% malo základné, 36,5% stredoškolské, 
15,3% vysokoškolské a 27,5% zdravotnícke vzdelanie. Termín zdravotnícke vzdelanie sme 
použili pre študentky LF. Vzhľadom na cieľ našej práce a charakter štúdia na LF sme toto 
zdravotnícke vzdelanie (aj nedokončené) hodnotili ako najvyšší stupeň vzdelania, teda  
nadradili sme ho nad vysokoškolské (2. stupeň). Vychádzali sme z úvahy, že získané 
vedomosti, ktorými tieto ženy disponujú, by sa mali pozitívne prejaviť na životnom štýle a 
menšom výskyte rizikových faktorov KVCH (tab. 1).  
 
Tab. 1. Vzdelanostné a vekové zloženie vyšetreného súboru žien 

Vzdelanie Stupeň  
vzdelania Počet žien % žien Priemerný vek p 

základné 0 478 20,7 44,5 ± 8,0 
stredoškolské 1 840 36,5 40,8 ± 9,1 
vysokoškolské 2 353 15,3 40,7 ± 8,7 
zdravotnícke 3 635 27,5 27,5 ± 8,2 

0,0000 

 
U všetkých žien sme zisťovali informovanosť o vlastnom zdravotnom stave, výskyt 

fajčenia (intenzitu a dobu fajčenia), konzumáciu alkoholických nápojov, výskyt stresu a 
duševné zdravie (príznaky depresie), fyzickú aktivitu a športovanie, ako aj výživové zvyklosti 
(stravovací režim a konzumáciu vybraných potravín). Z objektívnych ukazovateľov 
zdravotno-výživového stavu sme hodnotili BMI, percento telesného tuku, W/H index, 
systolický a diastolický TK. Výsledky boli štatisticky spracované (programy Microsoft Excel 
a S-plus). 

Priemerný vek v skupinách žien bol signifikantne rozdielny (p = 0,0000), najstaršie 
boli ženy so základným vzdelaním a najmladšie ženy so zdravotníckym vzdelaním (tab. 1). 
Preto sme vplyv vzdelania na sledované ukazovatele životného štýlu a zdravotno-výživového 
stavu žien overovali lineárnou regresnou analýzou a zisťovali sme parciálne regresné 
koeficienty pre vzdelanie (adjustované na vek). 

 
Výsledky 
Jednou z hlavných zásad správnej životosprávy je nefajčenie (3, 4, 7). V našom súbore 

fajčilo 19,4% žien. Ženy so základným vzdelaním mali najvyšší podiel fajčiarok, najvyšší 
priemerný počet vyfajčených cigariet/deň, aj priemernú dobu fajčenia. So stúpajúcim 
vzdelaním všetky ukazovatele klesali, jedinou výnimkou bol vyšší počet fajčiacich 
zdravotníčiek (15%) v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými ženami (12,5%) (tab. 2). 
Negatívne korelačné koeficienty potvrdili vplyv vzdelania na pokles týchto parametrov a 
parciálne regresné koeficienty pre vzdelanie (adjustované na vek) boli tiež signifikantné (r =   
-0,045; p < 0,001 pre počet fajčiarok, r = -0,088; p < 0,001 pre denný počet cigariet a r =        
-0,073; p < 0,001 pre dobu fajčenia).  

Ďalším ukazovateľom, ktorý sme sledovali, bola konzumácia alkoholických nápojov.  
Ženy, najmä staršia generácia, veľmi neradi priznávajú ich konzumáciu, čo môže súvisieť 
s určitým konzervativizmom, s obavami z ostrakizácie a hanbou (2). Zisťovali sme počty 
žien, ktoré priznali aspoň zriedkavú alebo občasnú konzumáciu vína, piva alebo destilátov. 
Ako ukazuje tab. 2, percentuálne podiely žien, ktoré priznali konzumáciu alkoholu sa zvyšujú 
so stúpajúcim vzdelaním. Korelačný koeficient (vzdelanie x konzumácia alkoholu) bol 
signifikantný (r = 0,074; p < 0,01), lineárna regresná analýza vplyv vzdelania na konzumáciu 
alkoholu nepotvrdila (r = 0,196; n.s.).  
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Užívanie rôznych farmaceutických prípravkov a doplnkov výživy na báze vitamínov, 
minerálnych látok a ich zmesí je v ostatných rokoch veľmi populárne. Viac ako polovica žien 
v našom súbore priznala užívanie vitamínových prípravkov. Zdravotníčky výrazne častejšie 
uvádzali ich pravidelné užívanie (67%) než  ostatné ženy (46%) (tab. 2). Významný vplyv 
vzdelania na užívanie vitamínov sa potvrdil koreláciou aj lineárnou regresnou analýzou (r = 
0,049; p < 0,001). 

K psychosociálnym rizikovým faktorom, ktoré môžu mať súvislosť s KVCH a ďalšími 
chronickými ochoreniami hromadného výskytu, patria napr. sociálno-ekonomický status, 
psychosociálny stres, typ správania, hostilita a depresia (6, 7). Častý stres v zamestnaní je 
príznačný pre ľudí s vyšším vzdelaním vzhľadom na ich náročnejšie a zodpovednejšie 
povolanie (8, 12). Aj v našom súbore so stúpajúcim vzdelaním klesali percentuálne podiely 
žien, ktoré nepociťujú žiadny stres v zamestnaní. Naopak zvyšovali sa podiely žien, ktoré 
udávali občasný až častý stres v zamestnaní aj v súkromí (tab. 2). Vzdelanie signifikantne 
korelovalo s výskytom stresu v zamestnaní (r = 0,229; p < 0,01) aj s výskytom stresu 
v súkromí (r = 0,082; p < 0,01). Vplyv vzdelania sa potvrdil aj po eliminovaní vplyvu veku, 
parciálne regresné koeficienty boli signifikantné (0,195; p < 0,001 pre stres v zamestnaní a 
0,054; p < 0,01 pre stres v súkromí). 

 
Tab. 2. Rozdiely v životospráve žien so základným, stredoškolským, vysokoškolským a zdravotníckym 
vzdelaním 

Ukazovateľ 
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Fajčenie  (%) 29,7 19,7 12,5 15,0 0,0000 
Konzumácia alkoholu (%) 17,4 21,5 24,6 25,2 0,0106 
Užívanie vitamínov (%) 48,3 47,5 41,6 66,7 0,0000 
Stres v zamestnaní (%) 55,3 56,6 69,5 96,2 0,0000 
Stres v súkromí (%) 52,1 50,4 59,3 73,1 0,0000 
Duševné zdravie (počet nepriaznivých odpovedí) 3,61 3,00 3,12 2,80 0,0101 
Dostatočná fyzická aktivita (%) 11,9 11,5 9,4 33,8 0,0000 
Optimálny stravovací režim (%) 16,0 18,8 14,3 26,4 0,0004 
Denná konzumácia mliečnych výrobkov (%) 45,1 50,1 57,5 70,4 0,0000 
Denná konzumácia údenín (%) 23,2 16,1 9,7 5,2 0,0000 
Denná konzumácia ovocia (%) 56,0 63,0 64,8 71,1 0,0000 
Denná konzumácia zeleniny (%) 47,5 51,8 50,6 58,4 0,0081 
Pozitívne hodnotenie svojho životného štýlu (%) 35,6 46,9 53,3 76,0 0,0000 

 
Porovnali sme aj výskyt príznakov depresie, úzkosti a hostility (duševné zdravie). 

Ženy odpovedali na 13 otázok na duševné zdravie. Najčastejšie sa ponosovali na pocity 
smútku a sklamania, plačlivosť, poruchy spánku a zvýšenú unavenosť (obr. 1). Najvyšší 
priemerný počet nepriaznivých odpovedí mali ženy so základným vzdelaním a zdravotníčky 
mali najnižší priemerný počet nepriaznivých odpovedí (tab. 2). Počet nepriaznivých odpovedí 
negatívne koreloval so stupňom vzdelania, parciálny regresný koeficient potvrdil negatívny 
vzťah medzi vzdelaním a počtom nepriaznivých odpovedí (r = -0,191; p < 0,05). 

K zdravému štýlu života bezpochyby patrí dostatočná a primeraná fyzická aktivita (7, 
9). Pri hodnotení fyzickej aktivity a športovania žien v našom súbore sme zistili pozitívny 
vplyv vzdelania, parciálny regresný koeficient bol signifikantný (r = 0,111; p < 0,001). 
Najmenej športujú ženy so základným vzdelaním a najviac ženy so zdravotníckym vzdelaním 
– až tretina žien so zdravotníckym vzdelaním uviedla športovú aktivitu denne alebo takmer 
denne (tab. 2).  
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Obr. 1. Duševné zdravie (otázky a odpovede) 
 
Dôležitou zložkou životosprávy je výživa a stravovací režim (5, 11, 14, 15). 

Celodenná stravovacia dávka by mala byť rozložená na viacero jedál, ktoré sa konzumujú 
pravidelne (optimálne 5 – 6 jedál). Naopak, veľkou a pomerne častou chybou je kumulovanie 
prijímanej energie do občasných a nepravidelných dávok. Počet jedál denne pozitívne 
koreloval so stupňom vzdelania (r = 0,075; p < 0,01), ale lineárna regresná analýza 
signifikantný vplyv nepotvrdila (0,006, n.s.). 

V súčasnosti je všeobecne známa a často medializovaná súvislosť konzumácie mlieka 
a mliečnych výrobkov ako zdroja vápnika s prevenciou osteoporózy. Podľa štatistických 
prepočtov každá tretia žena nad 50 rokov do konca svojho života môže prekonať niektorú z 
typických osteoporotických zlomenín (distálneho predlaktia, femuru, stavca) (7, 9). 
Konzumácia mliečnych výrobkov v našom súbore bola najnižšia u žien so základným 
vzdelaním a naopak najvyššia u žien so zdravotníckym vzdelaním. Opačný trend sme 
zaznamenali v konzumácii údenín (zdroja skrytých tukov, soli, rôznych aditív, a i.). So 
zvyšujúcim sa vzdelaním klesali počty žien, ktoré ich často konzumujú a naopak, počty žien, 
ktoré ich konzumujú minimálne sa zvyšovali (tab. 2). Vzdelanie pozitívne korelovalo 
s konzumáciou mliečnych výrobkov a negatívne s konzumáciou údenárskych výrobkov. 
Parciálne regresné koeficienty potvrdili signifikantný vplyv vzdelania na konzumáciu týchto 
produktov (r = 0,099; p < 0,001 pre mliečne produkty a r = -0,159; p < 0,001 pre údeniny). 

Každodenná konzumácia ovocia a zeleniny, ktoré sú najlepším zdrojom účinných 
ochranných faktorov je veľmi dôležitá. Napriek tomu len 64% žien uviedlo každodennú 
konzumáciu ovocia a 52% žien každodennú konzumáciu zeleniny. Významný vplyv 
vzdelania na konzumáciu týchto produktov sa potvrdil korelačnou analýzou aj lineárnou 
regresnou analýzou (r = 0,064; p < 0,001 pre ovocie a r = 0,040; p < 0,01 pre zeleninu). Na 
druhej strane bolo pre nás zarážajúce vysoké percento žien so zdravotníckym vzdelaním, 
ktoré tieto produkty nekonzumujú každodenne (až 29% žien neje ovocie a 42% žien neje 
zeleninu každý deň) (tab. 2).  

Prejavom vysokého zdravotného uvedomenia, okrem dodržiavania zdravého štýlu 
života, je dobrá informovanosť o vlastnom zdravotnom stave a pravidelné absolvovanie 
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preventívnych lekárskych prehliadok. Za bazálny údaj, ktorý by mal poznať každý dospelý a 
najmä človek v strednom a staršom veku, považujeme napr. hodnotu krvného tlaku. Skutočne, 
v našom súbore až 87% žien poznalo hodnotu svojho TK a so stúpajúcim vzdelaním stúpala aj 
informovanosť (obr. 2). Hodnotu svojho cholesterolu poznalo podstatne menej žien – 46%. 
Výrazný rozdiel bol medzi informovanosťou zdravotníčiek a ostatných žien. Pokiaľ vo 
všetkých troch skupinách dobrovoľníčiek bola informovanosť pod 40%, v skupine so 
zdravotníckym vzdelaním až 75% žien poznalo hodnotu svojho cholesterolu. Pravdepodobne 
to súvisí nielen so stupňom zdravotného uvedomenia, ale aj s povolaním a s dostupnosťou 
vyšetrenia. Pozitívny vplyv vzdelania na informovanosť o hladine cholesterolu žien sa 
potvrdil lineárnou regresnou analýzou (r = 0,062; p < 0,001 pre TK a r =  0,166; p < 0,001).  
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Obr. 2. Informovanosť žien o vlastnom zdravotnom stave (krvný tlak, cholesterol) spolu a podľa stupňa 
dosiahnutého vzdelania (%) 

 
Potvrdil sa vplyv vzdelania aj na subjektívne hodnotenie životného štýlu (r = 0,121; p 

< 0,001). So stúpajúcim vzdelaním bez ohľadu na vek sa zväčšujú podiely žien, ktoré 
hodnotili svoj životný štýl pozitívne (ako dobrý až veľmi dobrý) (tab. 2). 

Nakoniec sme porovnali priemerné hodnoty objektívnych parametrov (BMI, % tuku, 
W/H index, TK) v skupinách žien, rozdelených podľa vzdelania. Na obr. 3 vidíme, že 
priemerné hodnoty týchto parametrov viac-menej klesajú so stúpajúcim vzdelaním, čiže ženy 
so základným vzdelaním majú najvyššie priemerné hodnoty. Ženy so zdravotníckym 
vzdelaním majú výrazne nižšie hodnoty, čo je v značnej miere ovplyvnené tým, že 
zdravotníčky majú nižší priemerný vek (27 rokov) než dobrovoľníčky (42 rokov). Významný 
vplyv veku potvrdzujú veľmi tesne korelácie BMI a ďalších parametrov s vekom. Hoci vplyv 
vzdelania je menší a opačný (záporné znamienka korelačných koeficientov), zostáva vo 
väčšine prípadov významný aj po adjustácii na vek (tab. 3).   
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Obr. 3. Priemerné hodnoty objektívnych ukazovateľov v skupinách žien s rozdielnym vzdelaním 
 
Tab. 3. Pearsonove korelačné koeficienty objektívnych ukazovateľov k veku a vzdelaniu a  

Vek Vzdelanie Parciálny regresný koeficient pre vzdelanie Ukazovateľ r r adjustovaný na vek p 
BMI 0,493 -0,333 -0,325 < 0,001 
Obvod pása 0,538 -0,396 -0,800 < 0,01 
Obvod bokov 0,403 -0,272 -0,100 n.s. 
W/H 0,225 -0,182 -0,009 < 0,05 
% tuku 0,614 -0,483 -0,655 < 0,001 
TK systolický 0,473 -0,289 -0,361 n.s. 
TK diastolický 0,464 -0,336 -1,205 < 0,001 

 
Ilustruje to napr. grafické znázornenie rozloženia hodnôt BMI v našom súbore (obr. 4). 

S pribúdajúcim vekom sa hodnoty BMI zvyšujú vo všetkých vzdelanostných kategóriách, 
napriek tomu je distribúcia podľa vzdelania viditeľná a zrejmá (osobitne v strednom a staršom 
veku).  

 
Záver 
V našej práci sa potvrdilo, že ženy so zdravotníckym vzdelaním majú v porovnaní s 

ostatnou ženskou populáciou: 
- vyššie zdravotné uvedomenie (poznajú hodnoty svojho TK, cholesterolu, sú aktívnejšie v 

ochrane svojho zdravia),  
- lepší životný štýl (vyššiu fyzickú aktivitu, menej fajčia, lepšie sa stravujú, t.j. jedia viac 

mliečnych výrobkov, ovocia aj zeleniny a naopak menej údenín),  
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- nižší výskyt rizikových faktorov KVCH (ako sú napr. vysoké BMI, % tuku, W/H index, 
vysoký TK). 
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Obr. 4. Priemerné hodnoty BMI žien v závislosti od veku a vzdelania 
 
Hlavným faktorom, určujúcim dĺžku a kvalitu života populácie, je psychosociálny stav 

spoločnosti, životný štýl a zdravotné uvedomenie občanov. Termínom zdravotné uvedomenie 
sa označuje uvedomovanie si vzťahov medzi zdravím a chorobou, pochopenie významu 
správnej životosprávy. Je to vlastne súhrn poznatkov, ktoré sa v zredukovanej miere podobajú 
poznatkom zdravotníka, avšak na úrovni laika (7). 

Vzdelaný a najmä zdravotne uvedomelý občan lepšie chápe možnosti vlastnou 
aktivitou ovplyvniť svoj zdravotný stav. Na druhej strane málo vzdelaný človek ľahšie 
podľahne pesimizmu a frustrácii a stáva sa pasívnym vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Z 
dlhodobého hľadiska o zdravotnom stave obyvateľov Slovenska bude rozhodovať vývoj 
vzdelanostnej úrovne a zvyšovanie zdravotného uvedomenia ľudí. 
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VÝSLEDKY ŠTANDARDNÝCH VYŠETRENÍ PRE STANOVENIE RIZIKA VZNIKU 
KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ V POSÁDKOVÝCH OŠETROVNIACH 

 
M. Šveláňová, O. Lašáková  

Skupina ochrany, podpory a rozvoja zdravia 
Vojenský ústav hygieny a epidemiológie, Bratislava 

vedúci: MUDr. P. Kmeť 
 

Úvod 
Srdcovocievne (kardiovaskulárne) ochorenia sú prvou najčastejšou príčinou úmrtí, 

tvoria skupinu ochorení, ktoré postihujú srdce a cievy (2).  
Rizikové faktory: 

- ovplyvniteľné – fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka;  
- neovplyvniteľné – vek, pohlavie, osobná a rodinná anamnéza. 

Kombinácia viacerých faktorov u jedného človeka zvyšuje riziko ochorenia (2). 
 

Metodika vyšetrovania 
V rámci Poradne zdravej výživy a zdravého životného štýlu sa zameriavame na 

profesionálnych vojakov a pracovníkov rezortu Ministerstva obrany SR, u ktorých sa 
predpokladá vyššie riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb, vzhľadom na ich psychicky 
náročné povolanie (obr. 1, 2). Pri vyšetrovaní postupujeme podľa Metodickej príručky pre 
prácu v poradniach zdravia  (1). 
 

 
 

Obr. 1. Návštevnosť poradne zdravia podľa pohlavia v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 vo vojenských 
útvaroch 
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Obr. 2. Návštevnosť poradne zdravia podľa vekových skupín v období od 1.1.2007 do 30.6.2007 vo vojenských 
útvaroch 
 
 Výsledky 

Na základe vyšetrení sme na MO SR zistili zvýšené hodnoty celkového cholesterolu a 
BMI vo  vekovej skupine 45 – 54  ročných (obr. 3, 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 3. Rizikové hodnoty biochemických ukazovateľov podľa vekových skupín v období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 
2007  na MO SR Bratislava 
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Obr. 4. Rizikové hodnoty biochemických a antropometrických ukazovateľov podľa vekových skupín v období 
od 1.1.2007 do 30.6.2007  na MO SR Bratislava 
 

Vo VÚ Trebišov a vo VÚ Ružomberok mali zvýšený BMI už 25 – 34 roční vojaci 
(obr. 5, 6). 

Zvýšené hodnoty WHR sme zistili na MO SR vo vekovej skupine 45 – 54 ročných a 
vo VÚ Ružomberok vo vekovej skupine 35 – 44 ročných (obr. 4, 6). 

 
Obr. 5. Rizikové hodnoty biochemických a antropometrických ukazovateľov podľa vekových skupín v období 
od 17. 4. 2007 do 19. 4. 2007  vo VÚ Trebišov 
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Obr. 6. Rizikové hodnoty biochemických a antropometrických ukazovateľov podľa vekových skupín v období 
od 19.6.2007 do 22.6.2007  vo VÚ Ružomberok 
 

Vysoké riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení sme zistili na MO SR a vo VÚ 
Trebišov. V strednom riziku vzniku kardiovaskulárnych ochorení je najviac z vyšetrených 
klientov na MO SR. Vo VÚ Ružomberok prevláda u klientov stredné riziko vzniku 
kardiovaskulárnych ochorení (obr. 7). 

 

 
 Obr. 7. Riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení u klientov vo vojenských útvaroch  
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Záver 
Z výsledkov vyšetrení za obdobie od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 vyplýva, že energetický 

príjem je vyšší, s čím súvisí výskyt nadváhy a obezity. 
Spotreba tukov sa zvyšuje, naopak, znižuje sa konzumácia rýb a rybacích výrobkov. 
Počet fajčiarov je vyšší, najmä v nižších vekových skupinách. 
Vyšetreným klientom sme odporučili zvýšiť pohybovú aktivitu, zmeniť systém a 

štruktúru stravovania, obmedziť konzum živočíšnych tukov a sladených nápojov. 
 
Literatúra: 
1. Avdičová M a kol. Metodická príručka pre prácu v poradniach zdravia. Bratislava: MZ SR, 2000. 
2. http://www.uvzsr.sk/index.html 
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PASIVNÍ KOUŘENÍ A KARCINOM PLIC1 
 

H. Kollárová, G. Janoutová, L. Čížek, V. Janout 
Ústav preventivního lékařství, LF Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika 

přednosta: prof. MUDr. V. Janout, CSc. 
 

Úvod 
Mezi nejzávažnější nádorová onemocnění se řadí také karcinom plic, který patří 

k nejčastějším příčinám úmrtí na nádorová onemocnění. V roce 2002 byla incidence 
karcinomu plic ve světě 1 352 132 osob a úmrtnost 1 178 918 osob. V České republice má 
karcinom plic stále mírně stoupající trend, způsobený nárůstem tohoto onemocnění u žen. 

Pasivní kouření, tedy tabákový kouř v prostředí – environmental tobacco smoke – 
poškozuje zdraví a přispívá ke zvýšenému výskytu karcinomu plic u nekuřáků. Nekuřák žijící 
nebo pracující v zakouřeném prostředí delší dobu, je vystaven o 20 až 30 % většímu riziku 
vzniku karcinomu plic ve srovnání s nekuřáky nevystavenými pasivnímu kouření. Tabákový 
kouř byl v roce 1986 zařazen v seznamu IARC mezi prokázané karcinogeny, v roce 2004 bylo 
IARC za prokázaný karcinogen uznáno i pasivní kouření. 

Tabákový kouř je tvořen hlavním proudem, který je inhalován a částečně vydechován 
kuřákem a vedlejším proudem, který je koncentrovanější, což je dáno především teplotou 
spalování. Volně hořící oharek má teplotu kolem 300 až 400 °C, při potažení kolem 1 000 °C. 
Tabákový kouř prostředí je tvořen převážně vedlejším proudem kouře, který vzniká mezi 
dvěma potaženími nebo při samovolném doutnání oharku cigarety, teplota oharku postupně 
klesá na 300°C i méně a dochází k nedokonalému spalování organických látek a chemickým 
reakcím za nízkých teplot hoření. V tomto vedlejším proudu, který tvoří asi 85 % veškerého 
kouře, je až několikanásobně vyšší koncentrace karcinogenních látek ve srovnání s hlavním 
proudem. V takovém vedlejším proudu je oproti hlavnímu proudu například 2,7-krát více 
nikotinu, 1,7-krát více dehtu, 3,4-krát více benzo(a)pyrenu, 57-krát více tabákových 
specifických nitrosaminů a řady dalších látek.  

I když je obtížné přesně určit podíl pasivního kouření na vznik karcinomu plic, 
odhaduje se relativní riziko od 1,3 do 3,5 v závislosti na době a síle expozice. V České 
republice zemře, podle odhadu, ročně na karcinom plic vlivem pasivního kouření asi 70 – 120 
nekuřáků. 
  Cílem práce je vyhodnotit přítomnost expozice pasivnímu kouření v domácnosti a na 
pracovišti u nekuřáků s karcinomem plic a u kontrolní skupiny osob z níže popsané studie. 
 

Soubor a metodika 
V rámci multicentrické studie pod vedením IARC pro země střední a východní 

Evropy, která probíhala za účelem objasnění vztahů mezi životním stylem a jeho riziky a 
poruchami zdraví, byla zjišťována i expozice pasivnímu kouření u nekuřáků a to jak ve 
skupině s karcinomem plic, tak u kontrolní skupiny nekuřáků. Studie probíhala ve Fakultní 
nemocnici Olomouc ve spolupráci s Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, kde byli 
získáváni jedinci s karcinomem plic a některými dalšími klinikami FN Olomouc, odkud byli 
                                                        
1 Tato studie byla podpořena grantem IARC ECE/99/26. 
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získáváni jedinci do kontrolní skupiny. Celá studie probíhala od října 1999 do ledna 2002. Za 
toto období souhlasilo se zařazením do studie 91 pacientů s karcinomem plic, z toho 70 mužů, 
ze kterých pouze 3 muži byli nekuřáci a 21 žen, kde do skupiny nekuřaček bylo zařazeno 8 
žen a stejnou skladbu měla i kontrolní skupina, kde do skupiny nekuřáků bylo zařazeno 19 
mužů a 17 žen.  

Kriteriem pro zařazení do kontrolní skupiny byl věk shodný s osobou s karcinomem 
plic (s možnou odchylkou 3 let), pohlaví a zdravotní stav, kde bylo podmínkou, že tyto osoby 
nesmí mít žádné zhoubné nádorové onemocnění, důvod hospitalizace nesouvisí se 
studovaným onemocněním karcinomu plic a nemají ani jiné život ohrožující onemocnění. 
Jedinci do kontrolní skupiny byli vyhledáváni do 3 měsíců od stanovení diagnózy u pacienta 
s karcinomem plic. Kontrolní skupina byla vybírána z osob s nejrůznějšími diagnózami (tab. 
1).  

 
Tab. 1. Počty a diagnózy osob z kontrolní skupiny 

Počet Klinika Muži Źeny Diagnóza 

Klinika chorob kožních a pohlavních 22 8 lupénka, bércový vřed, atopický ekzém,  
Neurologická klinika 16 7 vertebrogenní syndrom, latentní tetanie 
Otolaryngologická klinika 19 3 poruchy sluchu 
Ortopedická klinika 0 3 stav po operaci kyčelního kloubu 
Klinika rehabilitačního a tělovýchovného 
lékařství 13 0 vertebrogenní syndrom, stavy po úrazech 

 
Expozice pasivnímu kouření byla zjišťována u nekuřáků jak v domácím, tak 

v pracovním prostředí. Informace byly získávány od osob přímo, formou rozhovoru a byly 
zaznamenávány do dotazníku. Rozdělení pacientů podle věku a pohlaví ukazuje tab. 2. Doba 
expozice byla odhadována u nekuřáků v hodinách za den a v rocích, jak v domácím prostředí, 
tak na pracovišti i s přihlédnutím na mimopracovní dobu, samotnými účastníky studie. Přesto, 
že celkový počet osob exponovaných pasivnímu kouření byl ve skupině s karcinomem plic i 
v kontrolní skupině poměrně malý, byla provedena analýza a zjištěno riziko expozice 
pasivnímu kouření pro nekuřáky. Statistické hodnocení bylo provedeno pomocí programu 
SPSS. 

 
Tab. 2. Rozložení osob podle věku a pohlaví, věkové rozpětí osob ve studii 

Případy Kontroly  
Muži Ženy Muži Ženy 

Průměrný věk (roky) 62 ± 8,5  65 ± 7,6 62 ± 8,2 64 ± 7,3 
Rozpětí věku (roky) min. 40 max. 77 min. 52 max. 74 min. 43 max. 77 min. 52 max. 75 

 
Výsledky 
Ve skupině s karcinomem plic bylo 11 nekuřáků z toho 8 žen a 3 muži. V kontrolní 

skupině bylo 36 nekuřáků, 17 žen a 19 mužů. Zatímco muži s karcinomem plic byli 
v domácím prostředí exponováni pasivnímu kouření v 33,3 %, muži v kontrolní skupině 
pouze v 5,3 %. Ženy s karcinomem plic byly pasivnímu kouření v domácím prostředí 
exponovány v 62,5 % a v kontrolní skupině v 58,8 %.  

Na pracovišti nebyli muži s karcinomem plic exponováni pasivnímu kouření vůbec, 
zatímco v kontrolní skupině v 26,3 %, ženy s karcinomem plic byly exponovány pasivnímu 
kouření na pracovišti v 25,0 % a v kontrolní skupině v 47,1 %. 

Průměrná doba, po kterou byli muži z kontrolní skupiny vystaveni cigaretovému 
kouři, byla v domácím prostředí 27 let při expozici z 10 cigaret za den a na pracovišti 17 let a 
expozici 20 cigaretám za den, muž s karcinomem plic byl exponován pasivnímu kouření 
v domácím prostředí a to po dobu 43 let a průměrné spotřebě 10 cigaret za den. U žen 
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s karcinomem plic byla průměrná doba expozice v domácím prostředí 38 let a průměrné 
expozici cigaretovému kouři ze 40 cigaret za den, a v zaměstnání 2,5 let a expozici 20 cigaret 
za den. Ženy v kontrolní skupině byly vystaveny pasivnímu kouření v domácím prostředí 
průměrně po dobu 38 let a průměrné expozici 17 cigaret za den a na pracovišti po průměrnou 
dobu 10 let a expozici 15 cigaret za den. Ve skupině s karcinomem plic byla exponovaná 
pasivnímu kouření 1 žena doma i na pracovišti, v kontrolní skupině byli doma i na pracovišti 
exponováni 1 muž a 5 žen (tab. 3).  

 
Tab. 3. Rozložení expozice pasivnímu kouření a průměrná doba expozice cigaretovému kouři v domácím 
prostředí i na pracovišti. 

Případy Kontroly  
Muži Ženy Muži Ženy 

Počet nekuřáků 3 8 19 17 
Expozice pasivnímu kouření doma (%) 33,3 62,5 5,3 58,8 
Expozice pasivnímu kouření na pracovišti (%) 0 25,0 26,3 47,1 
Průměrná doba expozice doma (roky) / počet cigaret 
denně 43,0 / 10 38,0 / 40 27,0 / 10 38,0 / 17 

Průměrná doba expozice na pracovišti (roky) / počet 
cigaret denně  0 2,5 / 20 17,0 / 20 10,0 / 15 

 
Pomocí logistické regrese byl vypočítán ukazatel OR s úpravou na pohlaví, expozici 

pasivnímu kouření na pracovišti i v domácím prostředí a jeho hodnota pro expozici 
v domácím prostředí je 4,3 (95% IS 0,66 – 27,67). I přesto, že hodnota nevyšla v tomto 
souboru statisticky významná, což může být dáno malým rozsahem sledování, ukazuje 
hodnota OR na možné riziko spojené s expozicí pasivnímu kouření. 

V rámci studie bylo zjištěno rozdílné rozložení nekuřáků ve skupině s karcinomem 
plic, kde bylo 12 % nekuřáků a v kontrolní skupině s 39,6 % nekuřáků. Pasivnímu kouření 
byly více exponovány ženy než muži a to jak ve skupině s karcinomem plic, tak v kontrolní 
skupině, na pracovišti i v domácím prostředí. Vypočítaný ukazatel OR ukazuje na možnost 
rizika vzniku karcinomu plic vlivem pasivního kouření. 
 

Diskuse a závěr 
Ochranu nekuřáků před negativními účinky v důsledku nedobrovolného vystavení 

tabákovému kouři zajišťuje nově zákon č. 379/2005 o opatřeních před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
zákonů zejména § 8 a 9. Ani tento zákon ale nezabezpečuje ochranu nekuřáků před účinky 
tabákového kouře v restauračních zařízeních, protože jednoznačně nestanoví zvláštní prostory 
pro kuřáky, ale umožňuje oddělení od nekuřáků pouze zjevně viditelným nápisem. 

Legislativní a administrativní opatření jsou nejrychlejší a pravděpodobně nejúčinnější 
způsoby kontroly tabákové výroby, prodeje a konzumace. Zkušenosti ověřené v severní 
Evropě mohou být přes normy Evropské unie efektivně implementovány do právních řádů 
ostatních zemí a zajistit tak ochranu nekuřáků před negativními účinky v důsledku 
nedobrovolného vystavení tabákovému kouři.  
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vedúci katedry: prof. MUDr. M. Rusnák, CSc. 

 
Úvod a ciele  

 Fajčenie, ako aj konzumácia alkoholu predstavujú pre život tehotnej ženy a jej 
nenarodeného dieťaťa významný rizikový faktor, ktorého výskyt je v tehotenstve nežiaduci, 
pričom však reálna hodnota prevalencie je u nás, ako aj vo svete pomerne vysoká. V priebehu 
tehotenstva fajčí okolo 12 % až 22 % tehotných žien (CDC, 2001) a alkohol konzumuje 
približne 30 % žien v období 1 mesiaca po diagnostike tehotenstva (Women´s, 2007). 
Dôvodom nedosiahnutia výrazných výsledkov v boji proti fajčeniu a konzumácii alkoholu v 
tehotenstve, je s najväčšou pravdepodobnosťou zložitosť a multivariantnosť príčin, ktoré sa 
podieľajú na rozhodnutí fajčiť, prípadne konzumovať alkohol aj v priebehu gravidity. Čo 
predurčuje ženu k tomuto rizikovému správaniu sa, aký je rozdiel medzi budúcou matkou – 
fajčiarkou, konzumentkou alkoholu a ženou, ktorá ani v priebehu tehotenstva ani pred 
počatím dieťaťa nefajčila a nepila alkohol? Aké faktory vplývajú na takéto rizikové spávanie 
sa žien?  

Prierezová štúdia, ktorá sa uskutočnila v roku 2006, si ako hlavný cieľ stanovila zistiť 
výskyt rizikového správania sa u vybraných tehotných žien, t.j. sledovanie prítomnosti 
fajčenia a konzumácie alkoholu v priebehu tehotenstva, ako aj zisťovanie vzťahu medzi týmto 
rizikovým správaním sa a vybranými determinantami spôsobu života respondentiek. 
 

Materiál a metodika 
 Súbor tvorilo 214 respondentiek (tehotných žien). Zber údajov prebiehal v 6 mestách 
(Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Trnava, Senec a Bratislava), vo vybraných 
gynekologických ambulanciách, formou dotazníkov, v období február 2006 až marec 2006. 

Dotazník pozostával z 56 otázok a 4 obsahovo samostatných celkov. Za rizikové 
správanie bolo považované fajčenie a konzumácia alkoholu respondentkami, pričom fajčenie 
respondentiek bolo sledované v období pred tehotenstvom, v priebehu tehotenstva, ako aj ich 
hypotetické rozhodnutie o fajčení v období po skončení tehotenstva.  

Konzumácia alkoholu sa zisťovala len v priebehu tehotenstva (T). Stanovené abúzy 
(fajčenie, konzumácia alkoholu) boli sledované vo vzťahu k vybraným determinantom, ktoré 
boli zatriedené do 3 hlavných kategórií, pričom každá z nich obsahovala ďalšie premenné, 
v rámci ktorých sa zaznamenávala pravdepodobnosť fajčenia, ako aj konzumácie alkoholu 
v tehotenstve (tab. 1).  

Na analýzu získaných údajov boli použité matematické a štatistické metódy –  
aritmetický priemer, BMI, medián, modus, logistická regresia, spracované pomocou 
programov Microsoft Excel a R. Za skresľujúce faktory pri analýze údajov pomocou 
logistickej regresie boli považované premenné, charakterizujúce vek a vzdelanie 
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respondentiek. Za štatisticky významné boli považované hodnoty P < 0.05. Interval 
spoľahlivosti bol 95 %.   
 
Tab. 1. Skupiny determinantov a vybraných premenných, voči ktorým bol sledovaný vzťah k prítomnosti 
rizikového správania sa respondentiek 
I. Biologické a  socio-
ekonomické 
determinanty 

vek; vzdelanie; rodinný stav; počet detí; miesto bydliska (mesto – vidiek); celkový 
rodinný príjem; BMI pred otehotnením; BMI po otehotnení 

výživa Ovocie; zelenina; biele pečivo; celozrnné pečivo; ryby; 
sladkosti; sladené nápoje; káva 

pohyb vykonávanie pohybovej aktivity v T 

abúzy fajčenie pred T; fajčenie počas T; fajčenie po skončení T; 
konzumácia alkoholu v  T 

duševné zdravie psychická záťaž v T; psychická záťaž v T (škála); pocit 
v priebehu  T;  pocit v priebehu  T (škála); nálada v T 

II. Determinanty 
životného štýlu 

spôsob života význam zdravého SŽ; vedenie zdravého SŽ; dostatok 
prostriedkov k zdravému SŽ; výrok 

informovanosť o T 
Infofajčenie; infoalkohol; infoobdobie; infostrava; infozmena SŽ 
v T; štúdium náučnej literatúry v T; návšteva a význam 
prenatálnej poradne v T 

príprava na T typ T; prítomnosť ochorenia v T; zmena v SŽ pred otehotnením; 
zmena v SŽ po otehotnení 

III. Determinanty 
charakterizujúce 
správanie sa v  
tehotenstve 

kontakt s dieťaťom kontakt s dieťaťom v priebehu T 
 

Výsledky 
 Pred otehotnením celkovo fajčilo 34,2 % respondentiek. Častejšie ide o ženy s nižším 
vzdelaním (OR = 1,19, IS = 1,27 – 1,1, P < 0,001), prvorodičky (OR = 1,09, IS = 1,2 – 0,99, P 
< 0,05), ako aj ženy rozvedené, prípadne slobodné (OR = 0,88, IS = 1,01 – 0,77, P < 0,05). 
Fajčiarky s vyššou pravdepodobnosťou denne konzumujú kávu OR = 1,1 (IS = 1,18 – 1,05, P 
< 0,01). Na druhej strane však bola u respondentiek, ktoré fajčili pred T,  zistená OR = 1,1 – 
krát vyššia šanca konzumovať denne zeleninu, v porovnaní s nefajčiarkami (IS = 1,22 – 0,99, 
P < 0,05) a OR = 0,9-krát nižšia šanca konzumovať denne sladené nápoje u fajčiarok, 
v porovnaní s nefajčiarkami, fajčiacimi pred T (IS = 0,97 – 0,81, P < 0,01). Šancu 
konzumovať celozrnné pečivo majú fajčiarky, ako sa predpokladalo OR = 0,8 krát nižšiu 
v porovnaní s nefajčiarkami (IS = 0,94 – 0,75, P < 0,0001).  

Fajčenie pred tehotenstvom súvisí s rozhodnutím fajčiť aj po skončení tehotenstva. 
Bolo zistené, že fajčenie pred tehotenstvom je spojené s pocitom psychickej záťaže, 
vzdelaním a rodinným stavom respondentiek. Viesť zdravý spôsob života považujú fajčiarky 
za menej dôležité a podľa zistení, disponujú v menšej miere dostatočnými prostriedkami, 
ktoré by im umožnili viesť zdravý spôsob života. Nadviazanie kontaktu a komunikácie 
s dieťaťom ešte v období intrauterinného vývoja bolo u fajčiarok pozorované s nižšou 
pravdepodobnosťou OR = 0,85 (IS = 1,02 – 0,7, P < 0,05). 

V priebehu tehotenstva fajčilo 4,2 % zo všetkých 214 respondentiek. Z dôvodu 
tehotenstva prestalo fajčiť 87,7 % respondentiek. Fajčenie v tehotenstve je s významne 
vyššou pravdepodobnosťou ovplyvnené úrovňou dosiahnutého vzdelania (OR = 1,13, IS = 
1,17 – 1,1, P < 0,001), avšak vzťah k počtu tehotenstiev, ani rodinnému stavu sa nepotvrdil. 

V prípade skúmania závislosti medzi fajčením  a konzumáciou vybraných potravín, 
bol nájdený vzťah len ku konzumácii ovocia. Fajčiarky v porovnaní s nefajčiarkami s OR =  
0,9-krát nižšou pravdepodobnosťou konzumovali denne ovocie (IS = 0,99 – 0,83, P < 0,05), 
pričom sa nepotvrdil predpoklad nižšej konzumácie ovocia a  zeleniny v prípade fajčiarok. 
Respondentky, ktoré sa fajčenia nedokázali vzdať ani v priebehu tehotenstva, majú 1,8-krát 
vyššiu šancu fajčiť aj po skončení tehotenstva (IS = 1,95 – 1,67, P < 0,001). Fajčenie 
v tehotenstve znižuje šancu pokladať zdravý spôsob života za dôležitý pri vývoji a výchove 
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dieťaťa o OR = 0,7-krát (IS = 0,88 – 0,54, P < 0,001). Fajčiarky náučnú literatúru študovali 
s OR = 0,92-krát nižšou pravdepodobnosťou v porovnaní s nefajčiarkami (IS = 0,98 – 0,86, P 
< 0,01). 

Po ukončení tehotenstva chce naďalej fajčiť 4,2 % respondentiek. Na toto rozhodnutie 
aj v tomto prípade vplýva dosiahnuté vzdelanie respondentiek, ako aj ich rodinný stav –  
s nižšou pravdepodobnosťou ide o ženy vydaté (OR = 1,08, resp. OR = 0,93, IS = 1,12 – 1,05, 
P < 0,0001, resp. IS = 0,99 – 0,88, P < 0,05). Potenciálne fajčiarky podľa sledovania 
konzumujú ovocie s nižšou pravdepodobnosťou v porovnaní s nefajčiarkami. Denne 
konzumovať ovocie mali potenciálne fajčiarky OR = 0,9 krát nižšiu v porovnaní 
s respondentkami, ktoré po skončení T nechcú fajčiť (IS = 0,99 – 0,85, P < 0,05). Fajčiť sa po 
skončení tehotenstva s vyššou pravdepodobnosťou rozhodnú ženy, ktoré mali v období pred 
otehotnením BMI v norme (OR = 1,03, IS = 1,07 – 1,0, P < 0,05). Vyššia šanca fajčiť po 
skončení tehotenstva bola potvrdená u respondentiek, ktoré fajčili v období pred počatím 
dieťaťa.  

Veľmi zaujímavým zistením bola závislosť fajčenia po tehotenstve s vnímaním 
a vedením zdravého spôsobu života. Potenciálne fajčiarky síce nepovažujú vedenie zdravého 
spôsobu života za dôležité, na druhej strane však považujú svoj spôsob života za zdravý 
častejšie v porovnaní s respondentkami, ktoré po skončení T nechcú fajčiť.  

Potvrdil sa predpoklad závislosti odhodlania nefajčiť nielen v tehotenstve, ale aj po 
jeho skončení vo vzťahu k typu tehotenstva. Rozhodnutie fajčiť po T s OR = 1,5-krát vyššou 
šancou prijali respondentky, ktoré uvádzajú fajčenie pred T (IS = 1,64 – 1,44, P < 0,001). 
Avšak zistila sa aj závislosť medzi fajčením po skončení T vo vzťahu k fajčeniu v priebehu T.  
S OR = 1,1 vyššou pravdepodobnosťou sa pre fajčenie po T rozhodnú ženy, ktoré fajčili aj 
počas T (IS = 1,13 – 1,02, P < 0,05).  

Pre fajčenie po skončení T sa rozhodnú respondentky, ktoré v priebehu tehotenstva 
nekomunikujú so svojím dieťaťom, nechápu význam viesť zdravý spôsob života, pričom 
počatie ich dieťaťa nebolo plánované. S OR = 1,4-krát vyššou pravdepodobnosťou sa 
rozhodnú respondentky, ktorých T bolo neplánované v porovnaní s respondentkami, ktoré 
fajčiť po T nechcú (IS = 1,13 – 1,01, P < 0,05). S OR = 0,9 krát nižšou pravdepodobnosťou  
sa rozhodnú respondentky, ktoré v priebehu T nadviazali so svojím dieťaťom kontakt (IS = 
0,99 – 0,85, P < 0,05). Fajčenie po skončení T sa s OR = 0,77 krát nižšou pravdepodobnosťou 
vyskytuje u respondentiek, ktoré chápu dôležitosť zdravého spôsobu života (IS = 0,91 – 0,63, 
P < 0,001), pričom podobný výsledok bol sledovaný aj pri hodnotení významu – úlohy 
správania sa ženy v priebehu T, kde fajčiť po skončení T s OR = 0,96 krát nižšou šancou budú 
respondentky, ktoré vidia v období tehotenstva možnosť ovplyvniť vývoj a zdravie svojho 
dieťaťa (IS = 1,0 – 0,92, P < 0,05). S OR = 1,05 krát vyššou pravdepodobnosťou sa pre 
fajčenie po skončení T rozhodujú respondentky, ktorých T bolo neplánované (IS = 1,1 – 1,0, 
P < 0,05). 

Alkoholické nápoje v priebehu tehotenstva konzumovalo 23,8 % respondentiek. 
Pravidelná konzumácia nebola zaznamenaná u žiadnej respondentky. Nebola nájdená žiadna 
súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a biologickými, ako ani sociálno-ekonomickými 
determinantami. Ženy, konzumujúce alkohol v priebehu tehotenstva, s vyššou 
pravdepodobnosťou konzumujú biele pečivo, avšak opačný vzťah sa našiel pri konzumácii 
kávy, sladených nápojov a ovocia.  

Pocit nadmernej psychickej záťaže zvyšuje pravdepodobnosť konzumovať alkohol 
v tehotenstve. Neinformovanosť o účinkoch popíjania alkoholu v tehotenstve, zvyšuje 
u respondentiek pravdepodobnosť ich konzumácie v priebehu tehotenstva. Pocit nadmernej 
psychickej záťaže zvyšuje pravdepodobnosť konzumovať alkohol počas T  a to OR = 1,03-
krát (IS = 1,06 – 1,0, P < 0,05), pričom sa u týchto respondentiek súčasne zvyšuje 
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pravdepodobnosť nenavštevovať prenatálne poradne. OR = 2,14 krát vyššia pravdepodobnosť 
nenavštevovať tehotenské poradne (IS = 2,8 – 1,5, P < 0,05).   

Existuje tiež vzťah medzi konzumáciou alkoholu a typom tehotenstva, v prípade 
plánovaného tehotenstva sa našla nižšia pravdepodobnosť konzumovať alkohol v priebehu 
tehotenstva. V prípade plánovaných T je šanca konzumovať alkohol počas tehotenstva OR =  
0,89-krát nižšia v porovnaní s T, ktoré boli neplánované (IS = 0,89 – 0,63, P < 0,05). 
Respondentky, ktoré v priebehu T pili alkoholické nápoje, nekonzumovali ovocie s OR = 0,79 
krát nižšou pravdepodobnosťou v porovnaní s nekonzumentkami alkoholu (IS = 0,94 – 0,64, 
P < 0,01), s OR = 0,93 krát nižšou pravdepodobnosťou nekonzumovali sladené nápoje (IS = 
2,4 – 1,2, P < 0,05), pričom  rovnaký výsledok sa zaznamenal v prípade konzumácie kávy, 
kde je OR = 0,93 nižšia pravdepodobnosť nekonzumovať v T kávu v prípade konzumentiek 
alkoholu (IS = 1,01 – 0,86, P < 0,05). Biele pečivo majú  OR = 1,15 krát vyššiu šancu 
nekonzumovať respondentky, ktoré v priebehu tehotenstva pili alkohol (IS = 1,21 – 1,05, P < 
0,001). 
 

Záver  
 Fajčenie pred otehotnením závisí od vzdelania, rodinného stavu, ako aj počtu detí žien. 
Existuje tiež vzťah ku konzumácií niektorých potravín v tehotenstve (káva, ovocie, zelenina, 
sladené nápoje, celozrnné výrobky) v závislosti od prítomnosti fajčiarskeho abúzu pred 
otehotnením. Vplyv hmotnosti, ako aj pohybovej aktivity na fajčenie pred otehotnením sa 
nenašiel. Fajčenie pred otehotnením vplýva na schopnosť vnímať a rozumieť významu a 
hodnote zdravého spôsobu života ženy v období tehotenstva, na intaruterinnú komunikáciu 
medzi matkou a dieťaťam, ako aj na typ tehotenstva ženy. 

Na fajčení žien v období tehotenstva z biologických a sociálno-ekonomických 
determinantov má podiel len úroveň dosiahnutého vzdelania tehotných žien. Pri konzumácií 
vybraných potravín sa našiel vzťah len v súvislosti s požívaním ovocia. Psychická pohoda má 
tiež vplyv na tehotenské fajčenie, rovnako ako aj štúdium náučnej literatúry v priebehu 
tehotenstva. Schopnosť chápať významu zdravého spôsobu života je v tomto prípade opäť 
ovplyvnená. Na fajčenie v priebehu tehotenstva podľa našich sledovaní nemá vplyv ani 
hmotnosť, pohybová aktivita, ako ani typ tehotenstva ženy.  

Rozhodnutie fajčiť po skončení tehotenstva je ovplyvnené úrovňou vzdelania, 
rodinným stavom, hmotnosťou pred otehotnením, ako aj fajčením pred otehotnením. Vzťah 
bol nájdený  aj pri konzumácií ovocia, psychickom stave respondentiek, chápaním významu, 
ale aj vedením zdravého spôsobu života a typom tehotenstva. Vzájomná komunikácia matka – 
dieťa bola tiež asociovaná s rozhodnutím fajčiť po skončení tehotenstva.  

Podľa našich sledovaní, ani jeden z biologických a sociálno-ekonomických 
determinantov nemá vplyv na konzumáciu alkoholu v priebehu tehotenstva. V  súvislosti s 
konzumáciou potravín a konzumáciou alkoholu bol nájdený vzťah (káva, ovocie, biele 
pečivo, sladené nápoje). Schopnosť rozumieť významu zdravého spôsobu života je 
ovplyvnená konzumovaním alkoholu. Vzájomná závislosť tiež bola objavená vo vzťahu 
konzumácia alkoholu a typ tehotenstva, štúdium náučnej literatúry o tehotenstve, návšteva 
prenatálnych poradní, ako aj komunikácia medzi matkou a dieťaťom. 
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Úvod 
Ľudskosť je rozmerom srdca, presahuje priestor a čas 
Veci apokalyptické – zemetrasenie, hlad, vojna, ale aj úplne bežné – chudoba, 

nedostatok kultúry, vzdelania, nahromadenie problémov, boj o ľudské práva – prispievajú 
často k ponižovaniu ľudskej dôstojnosti a vytvárajú situácie, keď sa človeku nedostávajú 
základné veci potrebné k životu. Dokážeme byť ľahostajní, či nevšímaví k osudom iných. Je 
však šťastím alebo zázračným darom, že stretávame ľudí ochotných podať ochrannú pomocnú 
ruku chorým, bezvládnym, trpiacim.  

Preto existuje nepolitické a nezávislé, mimovládne zoskupenie dobrovoľných 
humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych iniciatív a nadácií Slovenskej 
republiky v Slovenskej humanitnej rade (SHR). 
 

Slovenská humanitná rada  
Vznikla v r. 1990 z nevyhnutnosti zaoberať sa účinným riešením problémov 

v sociálnej oblasti: 
- ide o prvé a najväčšie združenie dobrovoľných, humanitných a charitatívnych organizácií 

na Slovensku, 
- koordinačné, metodické, školiace a informačné centrum občianskych združení 

zameraných na pomoc zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným občanom, 
- pomáha zmierňovať ľudské utrpenie a podáva pomocnú ruku ľuďom v ťažkých životných 

situáciách, 
- z fondu humanitnej spolupráce financuje dôležité projekty svojich členských organizácií, 
- nadväzuje kontakty a spoluprácu s centrami dobrovoľného sektoru v zahraniční, 
- je členskou organizáciou medzinárodnej organizácie pre aktivity dobrovoľníkov 

(International Association for Volunteer Effort – IAVE) a iných (1). 
  Združuje 176 organizácií, z ktorých mnohé pomáhajú zmierniť utrpenie detí a sú 
významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci deťom 
v krízových životných situáciách. Eviduje sa veľa negatívnych faktorov, ktoré majú 
nepriaznivý dopad na vývoj dieťaťa, sú brzdou pre optimálny rozvoj jeho osobnosti 
a znemožňujú mu prežiť radostné detstvo. Prijatie Dohovoru o právach dieťaťa vytvorilo pre 
UNICEF rámec činnosti, pokrývajúci v súčasnosti všetky oblasti života detí. Uplynulé 
obdobie dokázalo, že naplneniu základných ľudských práv detí nevedie ľahká cesta (1). 
Nasledujúcich 22 organizácií SHR je zameraných na detskú populáciu: 
1. Asociácia detí a mládeže (ADAM) s vnútorným a telesným ochorením v SR 
2. Detská organizácia Fénix 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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3. Detské centrum Ružomberok 
4. Detský fond Slovenskej republiky 
5. Diakonické združenie BETÁNIA 
6. GREGORIÁL 
7. Humanitná spoločnosť Prijatie 
8. KIDS – Asociácia spoločenstvo detí a mládeže 
9. Občiansko-medicínske združenie pre kultúru, morálku a zdravie v sexuálnych vzťahoch 
10. Spoločenstvo detských klubov zdravotne postihnutých detí a mládeže 
11. Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR 
12. Spolok nepočujúcich pedagógov – SNEPEDA 
13. Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) 
14. Združenie saleziánskej mládeže – DOMKA 
15. Detská organizácia FRIGO 
16. Humanita, neinvestičný fond 
17. ICHTHYS 
18. Iný rozmer – AD 
19. Jazdecký klub Danubius 
20. Makrína – Kresťansko-charitatívny spolok 
21. Občianske združenie BARLIČKA 
22. Slovenský dom duchovnej obnovy (2). 
 

Detská organizácia Fénix 
Združuje tisícky detí, mladých ľudí a dobrovoľníckych pracovníkov s deťmi 

a mládežou na celom Slovensku. Cieľovými skupinami činnosti organizácie sú deti od 6 do 
15 r. a mladí ľudia od 16 do 30 r. Funguje na demokratických princípoch a jej členov spája 
spoločné úsilie o skvalitnenie života detí, mládeže a mladých ľudí na Slovensku. 
K charakteristickým črtám tohto úsilia patrí aktivizácia cieľových skupín vo voľnom čase za 
účelom doplnkového výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, so zapojením vrstovníkov 
z odlišným etnickým, kultúrnym a sociálnym zázemím. Podstatný podiel práce s deťmi 
a mládežou vykonávajú dobrovoľníci. Pravidelné aktivity pre cieľové skupiny sa odohrávajú 
v regiónoch na úrovni základných kolektívov. Združenie sa pri práci s deťmi a mládežou 
orientuje na štyri základné záujmové oblasti:  
1. detské a ľudské práva a mládežnícky parlament; 
2. šport a turistika;  
3. príroda a technika; 
4. kultúra. 

Na medzinárodnej úrovni organizácia spolupracuje s partnerskými organizáciami 
a neformálnymi skupinami mládeže v Poľsku, Ukrajine, Maďarsku (Gyermekbarát) a ČR (OZ 
Pionýr). Hlavným dlhodobým cieľom organizácie je trvalo prispievať k zlepšovaniu možností 
detí a mládeže podieľať sa aktívne na spravovaní vlastného života (3). 

 
Detské centrum (DC) – Spoločnosť pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú 

výchovu 
Spoločnosť vznikla 29. 11. 1990 v Ružomberku, združením občanov na základe 

spoločného cieľa, a to pomoci postihnutým deťom. Je najstaršou dobrovoľníckou 
organizáciou tohto druhu na Slovensku. Korene formovania kolektívu, ktorý neskôr založil 
Detské centrum siahajú až do r. 1979. Myšlienka založenia tejto spoločnosti vyplynula z 
potreby dôslednejšej obhajoby práv detí a bola krokom dopredu už vtedy existujúcej skupiny 
dobrovoľníkov, ktorí od r. 1980 organizovali pre deti z detských domovov rôzne športové a 
turistické podujatia, v rámci všestrannej výchovy detí odkázaných na náhradnú výchovu. 
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Hlavný cieľ sa od r. 1990 vyprofiloval. Celoslovenská pôsobnosť tejto organizácie bola užšie 
zameraná na deti a mládež, odkázanú na náhradnú starostlivosť, teda na deti a mládež, ktoré z 
rôznych príčin nemôžu byť vychovávané vlastnou biologickou rodinou. Ostatným 
kategóriám, najmä zdravotne postihnutým deťom pomáhajú dobrovoľníci DC v rámci 
voľných kapacít. Angažovanosť DC sa pohybuje viacerými smermi a možno ju označiť za 
sociálnu a ekonomickú (4). 

 
Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) 
Bol založený dňa 12. 5. 1990 ako celoslovenská nezávislá mimovládna organizácia s 

cieľom ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a 
materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o 
deti a mládež na Slovensku. Realizuje verejnoprospešné projekty, nenahrádza však 
starostlivosť štátu o deti a mládež, pôsobí v oblastiach, kde štát z najrôznejších dôvodov 
nepôsobí. Zameranie: 
- Samé sebe – pomoc nezamestnaným ženám – matkám. Klub Samé sebe pomáha od r. 

1997 nezamestnaným ženám, ktoré majú deti vo veku do 10 r. A pri výbere zamestnania 
sú viac, než ktokoľvek iný, obmedzené časovou náročnosťou a lokalitou. V r. 2006 
využilo služby 15 žien (40% opakovane), z nich pozitívne riešilo svoju nezamestnanosť 
60%. 

- Individuálne sociálne poradenstvo. Pomoc spočíva najmä v poskytnutí sociálneho 
poradenstva, v komunikácii s administratívnymi autoritami, v pomoci pri získavaní 
krízového či náhradného ubytovania a vo vytváraní siete pomáhajúcich odborníkov v 
Bratislave, ale aj v iných mestách. V r. 2006 požiadalo o pomoc 10 klientov. 

- Fond pre chudobné deti. Začiatkom r. 2006 sme rozbehli nový projekt na pomoc deťom 
zo sociálne slabých rodín. Projekt má napomôcť týmto deťom pri vzdelávaní 
zabezpečením školských potrieb. V r. 2006 sme v rámci podpory vzdelávania darovali 33 
chudobným deťom pomôcky v celkovej hodnote 32 855 Sk. 

Ďalšie aktivity: 
- Vzdelávanie študentov a dobrovoľníkov, 
- Supervízne stretnutia, 
- Odborné konferencie, 
- Publikácie organizácie (5). 

 
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR 
Vzniklo v r. 1980. V súčasnosti je združením s celoslovenskou pôsobnosťou, 

zastrešujúcou 59 miestnych organizácií s 10 000 členmi po celom Slovensku. Najväčším 
cieľom je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Chce, aby aj v živote ľudí 
s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva: aby mohli pracovať, 
vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov, aby boli akceptovaní takí, akí sú. 
Spoločným menovateľom aktivít združenia je integrácia detí a dospelých ľudí s mentálnym 
postihnutím do spoločnosti a obhajoba ich práv a záujmov. Aktivity ZPMP v SR: 
- Vykonávanie prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva a podpory pre rodičov a 

občanov s mentálnym postihnutím podľa zákona o sociálnej pomoci.  
- Presadzovanie práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím voči štátnej politike a 

legislatíve prostredníctvom predkladania legislatívnych návrhov a pripomienok štátnym 
orgánom zamerané na zlepšenie starostlivosti o znevýhodnené skupiny občanov, boj 
proti diskriminácii.  

- Organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov pre občanov s mentálnym 
postihnutím.  
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- Každoročné usporadúvanie celoslovenskej súťaže výstavy prác ľudí s mentálnym 
postihnutím – Výtvarný salón ZPMP a Dňa krivých zrkadiel.  

- Medializovanie rôznych aktivít a poukazovanie na problémy ľudí s mentálnym 
postihnutím, ktoré je dôležité riešiť, rozvoj publikačnej činnosti prostredníctvom 
vlastného časopisu Informácie a časopisu sebaobhajcov To sme my. Vydávanie 
propagačných letákov, odborných manuálov a pohľadníc.  

- Iniciovanie zriaďovania modelových chránených pracovísk, chránených dielní, 
podporovaného a chráneného bývania, denných stacionárov a podobných zariadení a 
služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím.  

- Spolupráca so štátnou a verejnou správou, samosprávou, tretím sektorom a podnikateľmi. 
Členstvo vo významnej medzinárodnej organizácii Inclusion International a Inclusion 
Europe, členstvo v Slovenskej humanitnej rade, v Národnej rade občanov so zdravotným 
postihnutím, v Asociácii organizácií zdravotne postihnutých občanov SR.  

- Organizovanie vzdelávacích seminárov a kurzov pre ľudí s mentálnym postihnutím, ich 
rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov.  

- Organizovanie odborných prednášok, seminárov, kongresov a odborných kurzov (6). 
 

Občianske združenie Barlička 
Vzniklo koncom r. 1999 z iniciatívy rodičov telesne postihnutých detí, ktoré 

navštevovali integrovanú bezbariérovú ZŠ na Prostějovskej ul. (ako prvá v Prešove začala 
s integráciou telesne postihnutých detí a úpravami priestorov na bezbariérové). Svojou 
činnosťou sa snaží likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa 
v spoločnosti. Sú to bariéry mechanické a ľudské, vedome a nevedome. Svojou činnosťou 
podľa hesla aj podľa názvu chce umožniť: 
- život ťažko postihnutých deti a mládeže v rodine,  
- integráciu ťažko postihnutých deti a mládeže v školstve, vzdelaní, kultúre a živote, 
- prípravu do života v domácnosti, 
- výchovu k zdravej rodine, 
- vytvorenie spravodlivej spoločnosti. 

Zameranie činnosti združenia: 
- obhajoba práv telesne a zdravotne postihnutých jedincov – detí a mládeže,  
- integrácia telesne postihnutých detí a mládeže v spoločnosti,  
- podpora výchovno – vzdelávacieho procesu na integrovanej ZŠ Prostějovská, Prešov,  
- mimoškolské doplnkové vzdelávanie, opatrovateľská činnosť, poradenská činnosť,  
- klubová činnosť v Centre mládeže RADOSŤ (areál ZŠ Matici slovenskej 13, Prešov) (7).  
 

UNICEF – Detský fond OSN 
Za svetový medzník v ochrane práv detí môžeme považovať r. 1989, keď bol prijatý 

Dohovor VZ OSN o právach dieťaťa. Tento historický dokument otvoril mnohé dovtedy 
sčasti tabuizované otázky a nabúral tradičné postoje voči deťom. Nesamostatnosť, 
podriadenosť, neschopnosť formulovať názory a svoje potreby prestali byť samozrejmými 
atribútmi detstva. Pri príprave Dohovoru popularizácií jeho hlavných zásad a neskôr aj 
implementácií mal nezastupiteľné miesto UNICEF. Dodnes je najvýznamnejším garantom 
tohto Dohovoru. V r. 1993 prijala veľká, vo svete už dôkladne zakorenená rodina UNICEF do 
svojich radov jedného z najmladších členov, Slovenský národný výbor (SNV) pre UNICEF. 
Po krátkej etape pôsobenia v bývalej federácii, keď sa orientoval v práci Detského fondu OSN 
spoločne s kolegami v ČR, začal SNV odvtedy samostatne napĺňať misiu, začatú v r. 1946, 
keď UNICEF (United Nations Childrens Fund) založený 11.12.1946 vznikol ako odpoveď na 
vojnou zmučenú Európu. 
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Úlohou UNICEF-u v rozvinutých krajinách je presadzovanie práv detí a získavanie 
financií. Tie slúžia na riešenie globálnych problémov detí a prispievajú tak k zmierneniu 
utrpenia tam, kde sú deti na takúto pomoc najviac odkázané. Ročne plynie prostredníctvom 
UNICEF asi miliarda dolárov do zdravotníckej pomoci, životného prostredia a zásobovania 
vodou, ale tiež na výživu a na pomoc deťom vyžadujúcim zvláštnu ochranu. Prehľad činnosti 
UNICEF v uplynulom období:  
- 50. roky: spolupráca s WHO v kampani proti infekčným ochoreniam detí, 
- 60. roky: zlepšovanie zdravotného stavu detí, hygienické podmienky, výživa, 
- r. 1965: Nobelova cena mieru za záchranu miliónov životov detí, 
- 70. roky: rozširovanie očkovacieho programu, mikronutriencia, poradenstvo v otázkach 

výživy a hygieny, vzdelávanie detí bez rozdielu pohlavia, 
- 80. roky: kampaň proti najrozšírenejším chorobám, propagácia dojčenia, odstránenie 

podvýživy, ochrana detí pred namáhavou prácou, ochrana detí v krízových situáciách, 
- 90. roky: ochrana detí pred HIV/AIDS, boj proti drogám a násiliu voči deťom, podpora 

zdravého životného prostredia, ochrana práv detí v každej oblasti (1). 
 

Ako zabezpečiť angažovanosť detí 
- Horúce linky, umožňujúce deťom zatelefonovať a podeliť sa o svoje myšlienky a obavy, 

zaviedol dánsky Národný výbor pre deti, maďarský Úrad parlamentného splnomocnenca 
pre ľudské práva a Splnomocnenec pre práva detí v Jekaterinburgu, Ruskej federácii. 

- Komunitné stretnutia s deťmi na zisťovanie ich názorov na konkrétny problém. Môže ísť 
o stretnutia s konkrétnou skupinou detí, napr. detí z ulice alebo utečencov; príp. so širšími 
skupinami, ktorých sa týka špecifický problém, napr. prístup ku vzdelaniu. Takéto 
stretnutia je možné organizovať aj s cieľom zistiť, čo samotné deti vnímajú ako problém. 
Juhoafrická Komisia pre ľudské práva zorganizovala napr. stretnutia po celej krajine, 
cieľom ktorých bolo zistiť viac o poznatkoch, situácii, potrebách a názoroch detí. 

- Celoštátne fóra, na ktoré sú pozývané deti, aby diskutovali o problémoch celoštátneho 
významu. Severoírska Komisia pre ľudské práva založila napr. pracovnú skupinu detí 
a mládeže, ako súčasť širšieho procesu konzultácií pri vypracovávaní Charty práv. 

- Poradenské skupiny detí a mládeže, prostredníctvom ktorých si môže ombudsman alebo 
splnomocnenec pre práva detí otestovať nové nápady, konzultovať priority a byť 
v kontakte s tým, čo deti najviac trápi. Môže byť užitočné vytvoriť jednu stálu poradnú 
skupinu, príp. niekoľko skupín, zameraných na konkrétne oblasti – napr. vzdelávanie, 
zdravotné postihnutie, detská práca atď. Flámsky splnomocnenec pre práva detí vytvoril 
webovú stránku s dvoma časťami – jedna je určená pre deti vo veku 6 – 12 r. a druhá pre 
12- až 18-ročných. Na týchto stránkach môžu deti reagovať na rôzne problémy alebo 
otázky, ktoré splnomocnenec zverejňuje (1). 

 
Záver  
Máme prostriedky a poznatky, aby sme mohli chrániť životy našich detí a znížiť ich 

nesmierne utrpenie, na podporu plného rozvoja ich ľudského potenciálu a na ich uvedomenie 
si vlastných potrieb, práv a príležitostí. Aj tu prichádza na pomoc humanita v rôznych 
prejavoch. Priblížiť aspoň niektoré z nich bolo cieľom nášho príspevku.  
 
Literatúra: 
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V České republice jsou vnější příčiny nemocí – úrazy a otravy na prvním místě 
v příčinách smrti dětí a mladých dospělých. Každoročně je více než 480 000 zraněných dětí 
do 14. let ošetřeno lékařem a 30 000 hospitalizováno pro nějaký druh úrazu. Náklady na 
zdravotnickou péči, rehabilitaci a řešení následků úrazů jsou obrovské. Přitom jsou již známy 
a v řadě států používány s úspěchem strategie a postupy ke snížení úrazovosti. Pokud by se 
podobný systém prevence jaký uplatnilo Švédsko, Velká Británie, nebo Nizozemí zavedl i u 
nás, znamenalo by to dvojnásobně nižší úrazovost.  

Na základě dokumentu Zdraví 21, regionálního programu Světové zdravotnické 
organizace pro Evropu, který přijala ČR schválením usnesení vlády č. 1046/2002 byl navržen 
koordinovaný postup v prevenci úrazů dětí, jako nejvíce ohrožené populační skupiny, ve 
formě Národního akčního plánu prevence dětských úrazů. Postupujeme tak v intencích 
rezoluce přijaté WHO Regional Committee for Europe na 55. setkání v roce 2005, která 
přijala přípravu národních plánů prevence násilí a úrazů jako prioritu a doporučila jejich 
institucionální podporu a sjednocení v rámci Evropy. Na jejich přípravě a uskutečnění se musí 
podílet všechny sektory, odborníci v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství, životního 
prostředí, místní správy i inspekce. Vítaná je spolupráce občanských sdružení, záchranářů a 
hasičů. Skutečně účinná prevence musí zasahovat všechny věkové kategorie, prostředí 
domácí, školní, veřejná hřiště a plochy,sportoviště, výrobky určené dětem, dopravní prostředí 
jak pro chodce, cyklisty, nebo spolujezdce. Neoddělitelnou součástí prevence následků úrazů 
je specializovaná péče o zraněné děti s následnou rehabilitací. 

V České republice se daří v posledních letech trvale snižovat dětskou úrazovou 
úmrtnost, především zlepšováním traumatologické péče, ale celkový počet úrazů a jejich 
závažnost se příliš nemění. Na základě doporučení Republikového výboru pro prevenci 
kriminality byla na Ministerstvu zdravotnictví ustavena mezirezortní pracovní skupina pro 
prevenci dětských úrazů s cílem vypracovat strategii a navrhnout systémové řešení. 
Výsledkem práce skupiny odborníků ze všech odvětví, která mohou mít na snížení úrazovosti 
vliv byl návrh plánu na léta 2007 – 2017. Návrh prošel připomínkovým řízením a byl 
předložen vládě ČR. Usnesením vlády ČR byl Národní akční plán prevence dětských úrazů 
(NAP) schválen v srpnu 20071. 

NAP obsahuje rozbor situace v dětské úrazovosti, srovnání v rámci Evropy, přehled 
dosavadních aktivit v oblasti prevence a zhodnocení jejích slabých a silných stránek. Jako 
pozitivní je hodnocena práce mezirezortní pracovní skupiny, existence systému sběru dat a 
                                                
1NAP je v celém znění uložen na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, pod 
částí: pro odbornou veřejnost, prevence dětských úrazů. 
  

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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návrhu na zřízení národního registru, soustředění péče o zraněné děti do specializovaných 
center dětské traumatologie a rozvoj nových forem preventivních programů především na 
místní úrovni, jako jsou Bezpečná komunita, Zdravá města, Národní dny bez úrazů, Pásovec, 
Na kolo jen s přílbou, Vidíš mě a Projekty podpory zdraví. Dozor České obchodní inspekce 
nad trhem a ochrana před nebezpečnými výrobky, práce sítě preventivistů Policie ČR, Centra 
dopravní prevence Ministerstva vnitra a Policie ČR při Muzeu Policie ČR a také nabídka 
systému  vzdělávání pro rámcové vzdělávací programy škol spolu se zvětšujícím se zájmem 
veřejného i soukromého sektoru na spolupráci v oblasti prevence dávají předpoklad 
úspěšnosti. Navázaná mezinárodní spolupráce pak usnadňuje předání informací, metodik a 
postupů, včetně možnosti srovnání efektivity. 

Dosavadní absence jednotného systémového řešení na národní, regionální a lokální 
úrovni a potřeba opatření legislativního charakteru, podpory ze strany státní správy a 
samosprávy včetně finančních prostředků na podporu projektů a programů i širšího využití 
jejich výsledků patří ke slabým stránkám. Nemáme dostatek odborníků pro výzkum, 
epidemiologii úrazů a hodnocení efektivity úrazové prevence. Edukace veřejnosti, ale i 
odborníků je omezená a také není dokončena transformace traumatologické péče, včetně její 
komunikace se záchrannou službou a následného sociálního začlenění osob poškozených 
úrazem.  

Abychom splnili cíle NAP – systémové řešení prevence úrazů dětí do 18 let a 
maximální snížení úrazové úmrtnosti a zastavení nárůstu úrazů, zejména závažných a 
s trvalými následky je nutné efektivní využití finančních zdrojů, široká edukace a informování 
veřejnosti a zvýšení odpovědnosti občanů za své zdraví, stejně jako zvýšení odpovědnosti 
společnosti za veřejné zdraví. Jednou ze základních podmínek efektivní prevence je 
dostatečně podrobná informace o úrazech. Proto je jako jeden z prvních kroků navrženo 
zavedení Národního registru dětských úrazů, který bude potřebná zdravotnická dat sbírat, 
analyzovat a poskytovat pro účely prevence i hodnocení zdravotnické péče o zraněné. 

Prioritou úrazové prevence je zaměření na nejrizikovější skupinu – děti a mladistvé. 
Jako další krok pak předpokládáme systematické řešení prevence úrazů seniorů. 
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I. Dlouhodobé změny růstu a vývoje české dětské a dospívající populace 
 
Úvod 
Česká republika se řadí k zemím, kde mají antropologické výzkumy dlouholetou 

tradici. První rozsáhlý antropologický výzkum dětí a mládeže v Českých zemích Rakousko-
Uherska provedl český lékař a antropolog prof. J. Matiegka, který v roce 1895 prostřednictvím 
učitelů obecných a měšťanských škol antropometricky vyšetřil téměř 100 000 školních dětí ve 
věku 6 – 14 let. Výsledky publikoval v roce 1927 (12) další studie podobného rozsahu 
i zaměření navázaly na tento výzkum až v období po 2. světové válce.  

První poválečný celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže, který byl uskutečněn 
v roce 1951, byl zaměřen především na zjištění zdravotního a výživového stavu populace. 
Další studie pak navazovaly v desetiletých intervalech a jejich hlavním cílem bylo zajistit 
růstové referenční údaje, resp. růstové grafy, základních tělesných rozměrů pro českou 
dětskou a dospívající populaci (9, 10, 13, 18).  

 Rozsáhlé soubory dat o základních tělesných rozměrech české dětské populace, 
získané na základě celostátních antropologických výzkumů, jsou ve světě zcela ojedinělé. 
Mohou tak poskytnout ucelený pohled na změny ve vývoji jedince i celé populace za 
posledních více než sto let. Analýza těchto dat ukazuje na dlouhodobé – sekulární – změny 
sledovaných parametrů. Většinou se jedná o tzv. pozitivní trend, tj. dochází ke zvyšování 
hodnot měřených znaků. Tělesným rozměrem, který je sledován nejčastěji a nejlépe dané 
změny charakterizuje, je tělesná výška. Postupné zvyšování jejich průměrných hodnot 
můžeme pozorovat v mnoha zemích nejen u dospělé populace, ale v zásadě ve všech 
věkových skupinách dětí i dospívajících (např. 6, 16, 17). Se změnou tělesné výšky souvisí i 
změny dalších tělesných znaků, zejména délky dolních končetin, délky a šířky hlavy (1). 

Sekulární změny, ať už v pozitivním či negativním smyslu, jsou výsledkem 
vzájemného vztahu genetické výbavy jedince a faktorů vnějšího prostředí. Toto vzájemné 
působení se projevuje jednak v daném okamžiku jako vliv rozdílných životních podmínek 
v různých sociálních skupinách, jednak dlouhodobě vlivem postupných změn životních 
podmínek různých populací. Mezi faktory, které nejvíce ovlivňují tělesnou výšku jedince, se 
řadí úroveň výživy, zdravotní stav, psychosociální faktory a sociálně-ekonomické podmínky, 
ve kterých dítě vyrůstá. 

 Tak jako ve všech vyspělých zemích docházelo v průběhu minulého století i v České 
republice k postupným změnám úrovně zdravotní a sociální péče, výživy, úrovně vzdělání 
a celkovému zlepšování životní úrovně obyvatelstva. Sekulární trend zvyšování tělesné výšky 
a změny tvaru průměrné růstové křivky se zdají být logickým důsledkem těchto změn.  

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Se změnami tělesné výšky dětské a dospívající populace souvisí i změny v dynamice 
vývoje jedince, zejména v období puberty. Celkově dochází k urychlení vývojových fází, což 
je nejlépe dokumentováno postupným posunem období nástupu zrychleného pubertálního 
růstu a pohlavního dozrávání do nižších věkových kategorií.  

 
Materiál 
Na základě výsledků všech celostátních výzkumů, které jsou zmíněny v úvodu této 

práce, a  na základě dat získaných výzkumem prof. Matiegky v roce 1895 (12), byla 
provedena analýza sekulárního trendu tělesné výšky dětí a dospívajících v České republice 
(dříve Českých zemích Československa). K analýze byla rovněž použita data o průměrné 
tělesné výšce českých a moravských chlapců, kteří navštěvovali vojenskou akademii ve Vídni 
v letech 1800 – 1809 (8). 

Původní (zdrojová) data z celostátních antropologických výzkumů jsou v elektronické 
formě k disposici pouze z let 1951 (uložená v roce 2001), 1981, 1991 a 2001. Z ostatních 
výzkumů (1895, 1961, 1971) jsou k disposici sumární hodnoty, t.j. četnosti, průměry a 
směrodatné odchylky pro každou věkovou skupinu. Proto byly k analýze sekulárního trendu 
tělesné výšky použity pouze tyto sumární hodnoty.  

Počty dětí, které byly zahrnuty do analýzy podle jednotlivých výzkumů jsou uvedeny 
v tab. 1. 
 
Tab. 1. Přehled počtu jedinců, kteří byli zahrnuti do analýzy, věk 2,5 – 18,0 let 
Rok výzkumu 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
Chlapci 62 742 41 318 39 830 42 832 34 640 20 745 
Dívky   63 340 31 522 40 679 44 484 35 659 26 424 

 
Sekulární trend tělesné výšky 
Pro proložení průměrných růstových křivek z jednotlivých výzkumů byla použita 

metoda proložení polynomickým splinem řádu 3. Při prokládání bylo použito vážení 
s vahami, které zohledňovaly odlišné počty dětí a odlišnou variabilitu prokládaných dat. 
Hladkost prokládané křivky byla specifikována pomocí EDF (Equivalent Degrees of 
Freedom), které byly nastaveny rovně zhruba polovině počtu odlišných věkových bodů 
(prokládaná byla sumární data v diskrétních časových bodech). Tato hodnota EDF byla 
vybrána na základě křížového ověřování z reziduí (cross-validation) (14). Data byla proložena 
pro každý jednotlivý výzkum zvlášť. Odhad (okamžité) růstové rychlosti byl pak získán první 
derivací odhadnuté růstové křivky. 

Analýza potvrzuje zvyšování průměrné tělesné výšky české dětské populace ve 
věkových kategoriích od 7 let do dospělosti u chlapců již od roku 1800, u dívek od roku 1895, 
viz obr. 1a, 1b. Postupné zvyšování průměrné tělesné výšky je zřetelné i v nižších věkových 
kategoriích (tj. od věku 2,5 roku), ovšem s tím, že patřičná data jsou k dispozici až od roku 
1951.  

 Největší rozdíl je zaznamenán u 15-letých chlapců, kdy se tělesná výška zvýšila za 
posledních 200 let o 30 cm. Tento rozdíl je dán jednak zvyšováním tělesné výšky celé 
populace, ale rovněž postupným posunem období zrychleného pubertálního růstu do nižších 
věkových kategorií.  

V posledních letech můžeme však zaznamenat mírné zpomalování trendu ke 
zvyšování postavy u obou pohlaví, které je u dívek mnohem výraznější než u chlapců. 
Porovnáme-li rozdíly průměrné tělesné výšky chlapců z let 1991 a 2001, diference vyšší než 
1 cm je pouze ve věkových kategoriích starších než 12 let s maximem 1,8 cm v kategorii 
třináctiletých. U dívek nejvyšší diference činí pouze 0,7 cm v kategorii dvanáctiletých. 

První derivací z průměrných růstových křivek jednotlivých výzkumů byl pro každou 
křivku získán odhad průměrného období nejrychlejšího růstu pro každou růstovou křivku. 



 124 

Z výsledků je zřejmý postupný posun tohoto období do nižších věkových kategorií, který je 
výraznější u chlapců než u dívek.  

 
 

 
Obr. 1a. Průměrné hodnoty tělesné výšky – chlapci 
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Obr. 1b. Průměrné hodnoty tělesné  výšky – dívky 
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Zatímco v roce 1951 počínalo u chlapců období růstového spurtu v průměru okolo 
11. roku, v současnosti je to okolo 9,5 roku. Za posledních 200 let se období nejrychlejšího 
růstu (tzv. vrchol růstové rychlosti) posunulo u chlapců z věku 16,2 na 12,9 let. V roce 1951 
byl tento vrchol zjištěn ve věku 14,1. Nejvyšší okamžitá růstová rychlost se mezi rokem 1951 
a 2001 zvýšila z 6,5 cm na 7,3 cm za rok. Období zrychleného růstu naproti tomu končí 
v posledních 50 letech téměř shodně. Pouze výsledky z roku 1951 ukazují na ukončení tohoto 
období v pozdějším věku, než je tomu v následných výzkumech, viz obr. 2a, 2b.  

 
Obr. 2a. Okamžitá roční růstová rychlost – chlapci 

Obr. 2b.   Okamžitá roční růstová rychlost – dívky 
 
U dívek jsou zaznamenány obdobné trendy s patřičným časovým posunem do 

mladších věkových kategorií oproti chlapcům, avšak veškeré změny jsou méně výrazné. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Věk roky 

O
ka

m
ži

tá
 rů

st
ov

á 
 ry

ch
lo

st
 (c

m
 / 

ro
k)

2001
1991
1981
1971
1961
1951
1895
1800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Věk roky 

O
ka

m
ži

tá
 rů

st
ov

á 
 ry

ch
lo

st
 (c

m
 / 

ro
k)

2001
1991
1981
1971
1961
1951
1895



 127 

Období nejrychlejšího růstu nastává u dívek okolo 11. roku. I zde můžeme pozorovat mírný 
dlouhodobý posun do nižšího věku. Nejvyšší okamžitá růstová rychlost se zvýšila mezi rokem 
1951 a 2001 z 5,6 cm na 6,6 cm za rok. Podrobnější zpracování tohoto tématu naleznete 
v odborných publikacích (19, 20).  
 

Období dospívání 
Výše zmíněná zjištění jsou v souladu s výsledky, které byly nalezeny u dalších 

biologických charakteristik. S posunem období rychlého růstu do mladších věkových 
kategorií došlo i k posunu období pohlavního dozrávání. Zatímco v roce 1895 byl 
zaznamenán střední věk nástupu menarché u dívek 15,6 roku, v roce 1991 i v roce 2001 to 
bylo 13 let (10). Věk menarché zjištěný v současné české populaci koresponduje s výsledky, 
které uvádí Cole pro země severní Evropy (5) a Jaeger pro německou populaci (7). Někteří 
autoři uvádějí v přehledu střední věk nástupu menarché v hospodářsky vyspělých zemích, 
který se pohybuje v rozmezí 12,6 až 13,3 roku, v závislosti na sociálně-ekonomických 
podmínkách dané společnosti (6, 15). 

Střední věk nástupu hlasové mutace, resp. menarché, je zjišťován metodou logistické 
regrese. Podstatou této metody je nalezení takového věku, kdy na danou otázku odpovědělo 
50 % tázaných kladně a 50 % záporně (mutace, resp. menarché ANO, NE).  

U českých chlapců se období mutace ještě stále posunuje do nižších věkových 
kategorií. V roce 1991 byl střední věk mutace u chlapců 14,5 roku, v roce 2001 došlo 
k výraznému posunu na 13,8 roku Tato zjištění korespondují s výraznějším zpomalováním 
sekulárního trendu tělesné výšky u dívek a méně výrazným zpomalováním u chlapců. 

 
 Ukončení tělesného růstu 

Tělesný růst chlapců byl před sto lety ukončen ve 21 až 22 letech, v současné době je 
to dříve než v 18 letech. U dívek je růst ukončen vždy dříve než u chlapců, v současnosti 
okolo 17. roku. Osmnáctiletí chlapci dosahují nyní průměrné tělesné výšky 180,1 cm, což 
znamená zvýšení dospělé tělesné výšky oproti roku 1895 o 12 cm. Průměrná výška 
současných osmnáctiletých dívek je 167,2 cm, což je o 10 cm více než v roce 1895 (12). 

 
Sekulární trend tělesné výšky rodičů měřených dětí 
V dotaznících pro rodiče, které bývají součástí celostátních antropologických 

výzkumů, uvádějí rodiče mimo jiné svoji výšku a hmotnost. Máme tak k dispozici unikátní 
soubor dat o tělesné výšce dospělých narozených v období od roku 1870 do roku 1980. Do 
souboru byly zahrnuty údaje o tělesné výšce celkem 324 155 otců (narozených v roce 1870 a 
později) a 334 043 matek (narozených v roce 1880 a později). 

Hodnoty průměrné tělesné výšky rodičů měřených dětí, jsou znázorněny na obr. 3. 
Rok narození otců je v intervalu 110 let, matek 100 let. K vyhlazení dat bylo použito 
neparametrické regrese (flexibilní loess smoother, resp. jeho robustní varianta se span 
parametrem nastaveným na 0,5). Zatímco před více než 100 lety průměrná tělesná výška 
dospělých žen, resp. matek měřených dětí, byla 158,7 cm a mužů, tj. otců vyšetřovaných dětí, 
168,4 cm, v roce 1980 to bylo 167,4 cm u žen a 180,3 u mužů. Průměrná výška se tak zvýšila 
u žen o téměř 9 cm a u mužů o 12 cm. Tělesná výška později narozených rodičů již odpovídá 
výšce 18letých, kteří byli měřeni v průběhu CAV 2001.  

Průběh křivek znázorňujících průměrnou tělesnou výšku otců i matek je v obou 
případech téměř lineární. Pouze na přelomu 19. a 20. století vidíme u otců relativní zpomalení 
stále pokračujícího sekulárního trendu.  
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Obr. 3. Průměrná tělesná výška rodičů 

 
Závěr I 
Podle výše uvedených výsledků, vlivem změn vnějších podmínek dochází nejen 

k postupnému zvyšování postavy, ale i k urychlení celého tělesného vývoje v rozmezí od 2,5 
let do dospělosti. Tento vývoj je v souladu s výsledky získanými v dalších evropských 
zemích, např. (16, 17). Údaje o tělesné délce dětí od narození do 2 let jsou rovněž k dispozici 
od roku 1951 až do současnosti. Vzhledem k odlišné metodice měření tělesné délky a výšky 
budou tato data zpracována samostatně. 

Podle výsledků 6. Celostátního antropologického výzkumu 2001 však dochází 
v posledních letech ke zpomalování trendu zvyšování postavy, zejména u dívek. S tím souvisí 
i zpomalení posunu období pohlavního dozrávání do nižších věkových kategorií. I tento trend 
odpovídá zjištěním v mnoha vyspělých zemích (5, 16).  

Tělesná výška je parametrem, který nejlépe charakterizuje tělesný vývoj jedince, 
zdravotní, a v té souvislosti i sociálně-ekonomický stav populace. Zpomalování pozitivního 
sekulárního trendu tělesné výšky může znamenat, že genetický potenciál byl v tomto směru 
již vyčerpán nebo dochází k negativním změnám vnějšího prostředí, případně působí obě tyto 
složky současně. Změny průměrných hodnot však nezachycují případné změny variability 
této tělesné charakteristiky. Zvyšující se rozdíly mezi sociálními skupinami populace mohou 
vést k větší variabilitě hodnot tělesné výšky a k rozšíření percentilových pásem růstového 
grafu tak, jak je tomu u hodnot BMI. 

Zatímco dosud byla problému změn tělesných parametrů věnována pozornost 
především v rozvojových zemích, stává se znovu aktuálním problémem i v zemích vyspělých. 
Na základě dosud získaných poznatků jsme v současnosti schopni lépe využít výsledky 
antropologických výzkumů jako citlivého indikátoru k hodnocení vlivu stále probíhajících 
sociálních a ekonomických změn společnosti. Pravidelné výzkumy, zabývající se sledováním 
antropometrických charakteristik, jsou proto nutnou a relativně levnou součástí sledování 
zdravotního stavu populace, a to zejména dětské a dospívající.  

Stále aktualizované růstové referenční údaje jsou nezbytnou pomůckou pro sledování 
růstu dítěte rodiči i pediatry, případně školskými pracovníky. Staly se nedílnou součástí 
Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého a jsou k dispozici i samostatně pro 
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potřeby pediatrů i dalších odborníků. V současné době je však velmi těžké tradici podobných 
výzkumů zachovat, protože ochota rodičů i dětí ke spolupráci stále klesá. Děti nelze měřit bez 
souhlasu rodičů a mnohdy děti odmítají měření samy, aniž by dotaz k souhlasu rodičům 
předaly.  

Podle Úmluvy o právech dítěte, kterou Česka Republika ratifikovala 7. ledna 1991, má 
každé dítě právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu (Článek 24). 
Adekvátní růst je jedním z nejlepších indikátoru zdraví dítěte, a zajištění podmínek pro 
takovýto růst je dlouhodobým politickým úkolem a zodpovědností našich zdravotníků i 
politiků. 
 

II. Změny tělesných proporcí – prevalence nadměrné hmotnosti a obezity 
 
Úvod 
Vzrůstající trend počtu dětí s nadměrnou hmotností a obezitou v celosvětovém měřítku 

znamená vážné riziko zvýšeného výskytu chorob spojených s obezitou u pozdější dospělé 
populace.  

Rychlost změn ve složení potravy a v životním stylu, které jsou doprovodným jevem 
industrializace, urbanizace, ekonomického rozvoje a globalizace trhu, se zvýšila především 
v posledním desetiletí. To má významný vliv na zdraví a výživový stav populace ve všech 
zemích, rozvojových, rozvinutých i v zemích s měnícím se systémem ekonomiky. Zvyšování 
životní úrovně obyvatelstva, rozšiřování nabídky potravin a zvyšování úrovně služeb je tak 
doprovázeno některými negativními jevy. Změna složení konzumovaných potravin je 
neadekvátní skutečné potřebě, snižuje se fyzická aktivita a zvyšuje se spotřeba tabáku. S tím 
koresponduje zvyšující se výskyt chronických onemocnění, která jsou vázána na způsob 
výživy a úroveň pohybové aktivity, zejména mezi chudšími vrstvami obyvatelstva 
(Consultation document WHO, 2003). 

Obezita se tak stala jedním z vážných nepřenosných onemocnění a její výskyt 
v posledních letech prudce vzrůstá. Sjednocují se mezinárodní aktivity v oblasti prevence i 
intervence a zvyšuje se i tlak na tvorbu jednotných, mezinárodně platných kriterií pro 
stanovení nadměrné hmotnosti a obezity u dětí.  

Unikátní soubory dat, které máme v České republice k dispozici, umožňují sledovat 
dlouhodobý vývoj výskytu nadměrné hmotnosti a obezity, ale i nízké hmotnosti u dětí 
a dospívajících, vývoj percentilových hodnot BMI i vývoj hodnot BMI rodičů vyšetřovaných 
dětí. 

 
Dlouhodobé změny tělesných proporcí  
Jak bylo uvedeno výše, v souvislosti se zvyšující se tělesnou výškou došlo 

i k postupnému posunu období dospívání do nižších věkových kategorií. V té souvislosti se 
měnil i průběh křivek percentilového grafu BMI, zároveň došlo k posunu percentilových 
křivek v závislosti na zvyšujícím se výskytu jedinců s nízkou i nadměrnou hmotností. 
Pro analýzu vývoje percentilových hodnot BMI byla použita data z těch celostátních 
výzkumů, ze kterých jsou k disposici původní data (1951, 1981, 1991 a 2001), nikoliv jen 
sumární hodnoty. K prokládání percentilů byla použita LMS metoda. 

Při porovnání percentilových hodnot BMI z jednotlivých celostátních 
antropologických výzkumů dětí a mládeže v České republice jsme se soustředili na porovnání 
výsledků výzkumů z roku 1951 a 2001, tedy na změny, které proběhly v posledních padesáti 
letech. Na obr. 4a, 4b je uvedeno grafické porovnání hodnot 10., 50. a 90. percentilu BMI 
chlapců i dívek vzhledem k věku. Percentilové křivky konstruované na základě výzkumů 
uskutečněných v mezidobí uvedeného časového rozmezí zaujímají vždy pozici mezi rokem 
1951 a 2001.  



 130 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Věk roky

2001
1951

90

50

10

Percentil(kg/m2)

  
Obr. 4a.  Percentilové hodnoty BMI k věku. Porovnání 1951 a 2001 – chlapci 
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Obr. 4b. Percentilové hodnoty BMI k věku. Porovnání 1951 a 2001 - dívky  
 
Z obr. 4a je zřejmé, že se u chlapců za posledních 50 let ve věku do 6 let hodnota 

50. percentilu snížila, naopak mezi 6. a 15. rokem se hodnota 50. percentilu zvýšila, a to až 
o 1 jednotku (kg/m2). Snížila se hodnota 10. percentilu ve věku do 8 let, v pozdějším věku 
nejsou významnější rozdíly. Hodnoty 90. percentilu se zvýšily velmi významně téměř v celé 
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věkové škále. Ve 12 letech je rozdíl 3 jednotky BMI. Souhrnně řečeno, hodnoty BMI se od 
6 let věku posunuly ve všech věkových kategoriích k vyšším hodnotám. V nižších věkových 
kategoriích se hodnoty BMI naopak snížily. 

U dívek (obr. 4b) můžeme až do věku 14 let pozorovat obdobný vývoj hodnot BMI 
jako u chlapců. Od 14 let však došlo k výraznému poklesu všech percentilových hodnot. 
V 18 letech tento rozdíl činí cca 1,5 jednotky BMI na 50. percentilu, zároveň se snížily i 
hodnoty 90. percentilu. To znamená, že v dnešní době jsou dospívající dívky obecně štíhlejší 
než před padesáti lety. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, s pokračujícím sekulárním trendem tělesné 
výšky dochází i k urychlení vývoje jedince, tj. k posunu období rychlého pubertálního růstu 
a období dospívání do nižšího věku. Percentilové hodnoty BMI vzhledem k věku tak nejsou 
přímo srovnatelné.  

Můžeme usuzovat, že se za posledních 50 let nezměnily hodnoty 50. percentilu BMI 
vzhledem k tělesné výšce, došlo však k rovnoměrnému rozšíření okrajových percentilových 
pásem, což znamená, že se zvýšil výskyt extremních hodnot BMI. Tento problém bude 
předmětem další analýzy. 

 
Věk adiposity rebound 
V období po narození zhruba do 1 roku dochází u dětí k prudkému zvyšování podílu 

tuku v těle a tím i ke zvyšování hodnot BMI. Po tomto období hodnoty BMI klesají až do 
doby, kdy dochází k opětovnému zvyšování podílu tukové složky. Matematicky se dá tento 
věk (tzv. věk adiposity rebound – AR) určit jako lokální minimum na každé percentilové 
křivce (tab. 2). Protože děti s vyšší hmotností mívají i vyšší tělesnou výšku a jsou vývojově 
urychlené oproti dětem s nižší hmotností, nastává u nich období adiposity rebound dříve než u 
dětí s nižší hmotností. V roce 2001 činil u chlapců na 10. a na 90. percentilu BMI rozdíl 
nástupu tohoto období 1,1 roku, u dívek dokonce 1,5 roku. 
 
Tab. 2. Věk adiposity rebound  

Chlapci  Dívky  
Rok výzkumu Rok výzkumu Percentil 

1951 2001 1951 2001 
90. 6,0 4,2 5,8 4,1 
50. 6,2 4,9 6,4 5,2 
10. 6,4 5,3 6,5 5,6 

 
V porovnání s rokem 1951 došlo za posledních 50 let u obou pohlaví postupně 

k posunu období adiposity rebound o více než 1 rok do nižšího věku. U chlapců na 
50. percentilu se období adiposity rebound posunulo z věku 6,2 na 4,9 roku (o 1,3 roku), u 
dívek došlo k posunu z 6,4 na 5,2 (o 1,2 roku).  

 
Prevalence obezity 
Pro porovnání výskytu nadměrné hmotnosti a obezity v jednotlivých věkových 

kategoriích české populace do 18 let většinou používáme referenční údaje konstruované na 
základě CAV 1991, pro mezinárodní porovnání referenční údaje mezinárodně doporučované 
(4). Uvádíme zde proto obě alternativy výsledků. 

V tabulkách 3a a 3b je uveden podíl jedinců s nadměrnou hmotností, obezitou 
a s nízkou hmotností, tedy mezi 90. a 97., nad 97. a pod 10. percentilem BMI ve věkových 
skupinách předškolních dětí a školních dětí do 11, 15 a 18 let podle výzkumu z roku 2001 
v porovnání s referenčními hodnotami z roku 1991. Pokud by se v roce 2001 nezměnil podíl 
jedinců s nadměrnou hmotností a obezitou oproti roku 1991, byl by podíl jedinců 
s nadměrnou hmotností v každé věkové skupině 7 %, obézních jedinců 3 %. Podíváme-li se 



 133 

však do tabulky 3.4. – 1a, u předškolních chlapců a chlapců od 15 do 18 let se podíl jedinců 
s nadměrnou hmotností dokonce snížil (4,6 % a 5,9 % oproti očekávaným 7 %), u školních 
dětí se zvýšil (8,9 % a 9,3 %). Podíl obézních chlapců se ve všech věkových skupinách zvýšil 
(oproti očekávaným 3 %), ve věkové skupině 15 – 18 let pouze o 0,6 %. 

U dívek se zvýšil podíl v kategoriích nadměrné hmotnosti i obezity v celém věkovém 
spektru, viz tabulka 3.4. – 1b, s výjimkou nejstarší věkové skupiny. V té naopak pozorujeme 
zřetelné snížení výskytu nadměrné hmotnosti a obezity a zároveň výrazné zvýšení podílu 
dívek s nízkou hmotností. 

Uvedené hodnoty nejsou použitelné v mezinárodním srovnání, protože veškeré 
hodnoty BMI jsou vztaženy k referenčním hodnotám 90., 97. a 10. percentilu platným pro 
českou populaci. Pro porovnání s jinými zeměmi je uvedeno porovnání ve vztahu k 
mezinárodně doporučovaným referenčním údajům (4), jak je uvedeno ve druhé části tabulek 
3a a 3b. Teoreticky očekávaný podíl jedinců s nadměrnou hmotností a obezitou je opět 7 
a 3 %. Z tabulek však vyplývá, že podíl jedinců s nadměrnou hmotností u obou pohlaví a ve 
všech věkových kategoriích je vyšší, s výjimkou kategorie nejstarších dívek. Podíl obézních 
jedinců je však převážně nižší a mírně přesahuje očekávaná 3 % pouze ve dvou věkových 
kategoriích chlapců a v jedné věkové kategorii dívek. U dívek ve věku od 15 do 18 let je 
podle těchto kritérií dokonce pouze 0,8 % obézních.  

 
Tab. 3a. Podíl jedinců s nadměrnou hmotností, obezitou a nízkou hmotností v roce 2001 (%) chlapci 

Vztaženo k referenčním údajům pro 
českou dětskou populaci, CAV 1991 

Vztaženo k referenčním 
údajům mezinárodně 

doporučovaným* Věk (roky) N 
Obezita (%) Nadměrná 

hmotnost (%) 
Nízká 

hmotnost (%) Obezita (%) Nadměrná 
hmotnost (%) 

Očekávaný podíl  3 7 10 3 7 
3,00 – 5,99 2 100 4,6 4,6   14,1 3,4   6,0 

6,00 – 10,99 5 933 6,6 8,9    7,6 3,6 13,1 
11,00 – 14,99 6 341 5,6 9,3    9,5 2,4 13,9 
15,00 – 17,99 5 131 3,6 5,9  11,9 1,7   9,2 

* (Cole et al., 2000) 
 
Tab. 3b. Podíl jedinců s nadměrnou hmotností, obezitou a nízkou hmotností v roce 2001 (%) dívky 

Vztaženo k referenčním údajům pro 
českou dětskou populaci, CAV 1991 

Vztaženo k referenčním 
údajům mezinárodně 

doporučovaným* Věk roky N 
Obezita (%) Nadměrná 

hmotnost (%) 
Nízká 
hmotnost (%) Obezita (%) Nadměrná 

hmotnost (%) 
Očekávaný podíl  3 7 10 3 7 

3,00 –5,99 2 024 5,0 6,6    13,1 3,3   9,6 
  6,00 – 10,99 5 936 5,6 8,5     8,1 3,2 13,4 
11,00 – 14,99 6 376 4,4 7,8   10,3 1,6 10,4 
15,00 – 17,99 7 896 2,5 6,0   13,3 0,8   6,9 

* (Cole et al., 2000) 
 

Z uvedeného vyplývá, že hranice pro obezitu je u mezinárodně doporučovaných 
referenčních údajů BMI vyšší, než u referenčních údajů pro českou dětskou a dospívající 
populaci.  

 
Rizikové faktory vzniku nadměrné hmotnosti a obezity  
Na základě dat získaných v průběhu CAV 2001 byla provedena analýza závislosti 

výskytu nadměrné hmotnosti a obezity dětí na některých sociálně-ekonomických faktorech, 
které mohou ovlivnit její vznik. Zaměřili jsme se na skupinu dětí ve věku od 6 do 11 let 
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a zjišťovali souvislost hodnoty BMI dítěte s velikostí obce, ve které dítě žije, vzděláním 
rodičů, počtem dětí v rodině, BMI rodičů, porodní hmotností dítěte a délkou kojení. Analýza 
byla provedena metodou logistické regrese a bylo do ní zahrnuto 5 967 dětí obou pohlaví.  

Tato metoda řeší závislost proměnné, která je vyjádřena hodnotou 0 (NE) nebo 1 
(ANO) na dalších proměnných. Ty mohou být vyjádřeny buď jako spojité číslo nebo 
kódovány jako nespojité proměnné (např. 1, 2, 3). V tomto případě byla řešena rovnice 
závislosti výskytu nadměrné hmotnosti nebo obezity na výše uvedených proměnných. Každý 
jedinec byl zařazen podle hodnoty BMI do jedné ze dvou skupin: nad 90. percentilem 
referenčních údajů z r. 1991 – nadměrná hmotnost nebo obezita ANO (1), pod 90. 
percentilem nadměrná hmotnost nebo obezita NE (0). 

 Podle výsledků analýzy nebyl zjištěn rozdíl mezi pohlavími, dále veškeré sledované 
faktory úzce korelují se vzděláním rodičů. Proto byl tento faktor z analýzy vyloučen. Další 
faktory zahrnuté do analýzy se projevily jako statisticky významné, pouze délka kojení je 
těsně pod hranicí významnosti (p = 0,084). Nejvyšší závislost byla nalezena mezi výskytem 
nadměrné hmotnosti nebo obezity dítěte a BMI rodičů a dále závislost nadměrné hmotnosti a 
obezity na porodní hmotnosti dítěte (v obou případech p < 0,01).  

Pražské děti patřily vždy ve výzkumech mezi nejštíhlejší (nejvyšší podíl středoškolsky 
a vysokoškolsky vzdělaných rodičů). V roce 2001 patřily až na druhé místo – po městech nad 
100 tis. obyvatel, což můžeme pravděpodobně přičítat možnostem nákupu sladkých jídel a 
rychlého občerstvení samotnými dětmi v souvislosti s jejich finančními možnostmi. 
 

Závěr II  
Data, která máme k dispozici, pomáhají vytvořit si představu o vývoji výskytu 

nadměrné hmotnosti a obezity v dětské populaci a zejména slouží k vytvoření kvalitních 
referenčních údajů pro naši populaci. Takové údaje jsou základem pro práci pediatrů, kliniků i 
pracovníků zabývajících se prevencí a intervencí.  

Světová zdravotnická organizace přijala na svém 57. plenárním zasedání v květnu 
2004 Globální strategii o výživě, fyzické aktivitě a zdraví (Consultation document WHO, 
2004). Na základě této strategie byla v červnu svolána schůzka expertů k problematice dětské 
obezity (WHO Expert Meeting on Childhood Obesity).  

Závěrečný dokument z této schůzky nebyl doposud zveřejněn. Výsledkem jednání 
však byla doporučení členským zemím, která pomohou podporou aktivit prosazovat 
preventivní programy na nejrůznější úrovni. Zde je třeba zdůraznit, že jediným účinným 
prostředkem v boji proti obezitě je včasná prevence. 

Prevence by měla probíhat na úrovni rodiny (podpora výlučného kojení po dobu 6 
měsíců s pokračujícím kojením do 2 let věku dítěte, výchovné programy v oblasti výživových 
a pohybových návyků), školy (školní stravování, problematika nápojových i jiných automatů, 
výchova ke zdravé výživě, pohybová aktivita), komunitních a regionálních preventivních 
programů (budování příležitostí pro pohybovou aktivitu dětí, preventivní aktivity zdravotních 
ústavů, občanských sdružení atp.). Důležitou roli by však měl hrát stát, který svou legislativou 
určuje sociální politiku, může ovlivnit způsob reklamy potravinářského průmyslu, případně 
finančně podporovat nejrůznější preventivní programy.  

Na základě výše zmíněné Globální strategie o výživě, fyzické aktivitě a zdraví byla při 
Ministerstvu zdravotnictví ČR ustavena v roce 2004 komise, která je pověřena vytvořením 
Akčního plánu boje proti obezitě u dětí i dospělých. Vláda rovněž přijala Globální strategii 
výživy kojenců a malých dětí (WHO, 2002), která doporučuje jako optimální způsob výživy 
v raném věku 6 měsíců výlučného kojení a pokračování kojení do 2 let se zaváděním 
vhodných nemléčných příkrmů po ukončeném 6. měsíci. Vláda ČR jako členská země WHO 
má rovněž odpovědnost za dodržování Mezinárodního kodexu marketingu náhrad mateřského 
mléka a následných rezolucí Valného shromáždění WHO a jejich implementaci do národních 
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zákonů. Požadavky na složení a označování kojenecké výživy byly již zahrnuty do vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví (Sb. zákonů ČR, 54/2004). 

Vedle preventivních programů je součástí strategie boje proti obezitě samozřejmě 
i intervence na úrovni pediatrů a klinických pracovišť. Základem pro rozeznání nadměrné 
hmotnosti, případně obezity u dětí a dospívajících jsou růstové grafy hmotnosti k tělesné 
výšce a BMI, které by se měly stát samozřejmou součástí běžné pediatrické praxe.  

Nadějí do budoucna by mohl být fakt, že výživu rodiny, a tedy i dětí, ovlivňují nejvíce 
matky, u kterých podle našich výsledků nacházíme během posledních 50 let žádoucí změny 
ve vývoji hmotnosti a BMI. Spolu se zvyšující se úrovní vzdělání matek a jimi přijímanou 
osvětou ve smyslu racionální výživy by se mohl tento trend přenést i na děti. Ostatně vysoké 
korelace mezi hodnotami BMI u rodičů a dětí jsou známé a zřejmě více ovlivněné životním 
stylem než dědičností. V tomto směru musíme doufat, že vliv výchovy dětí v rodině nebude 
přehlušen reklamou a ostatními negativními jevy. 
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Úvod 
Somatický vývoj detí a mládeže, najmä výška a hmotnosť, sú citlivými ukazovateľmi 

podmienenými mnohými faktormi. Ide najmä o genetické, nutričné a environmentálne faktory 
na pozadí sociálno-ekonomických a psychosociálnych podmienok, v ktorých deti vyrastajú (1, 
2, 3, 4, 5). 

Spôsob výživy v ranom období vývoja významnou mierou ovplyvňuje základné 
antropometrické ukazovatele, hmotnosť a dĺžku, resp. výšku detí a je aj faktorom, ktorý 
znižuje výskyt mnohých zdravotných porúch nielen v detskom veku. Vplyv dojčenia na 
rastové ukazovatele detí do 6 rokov boli dôvodom pre tvorbu nových medzinárodných 
referenčných hodnôt na základe meraní reprezentatívnych vzoriek dojčených detí (6, 7).  

Materské mlieko obsahuje v optimálnom množstve všetky nutrienty, ktoré dieťa 
potrebuje v prvých 6 mesiacoch, obsahuje rastové faktory a hormóny ovplyvňujúce vývoj. 
Jeho ľahko stráviteľná a absorbovateľná skladba sa mení počas rastu dieťaťa. Prítomné 
protilátky ochraňujú dieťa pred infekciou. Známe sú poznatky, že dojčené deti majú v nižších 
počtoch poruchy trávenia, infekcie gastrointestinálneho traktu (hnačka, obstipácia) a nižší 
výskyt alergií (atopický ekzém) (8). 

Potvrdil sa i vzťah medzi dojčením a nadváhou, resp. obezitou v neskoršom veku a 
v dospelosti (9, 10). 

V predloženej práci sme sa sústredili na hodnotenie vplyvu dojčenia na telesný vývin 
u 1- až 6-ročných slovenských detí.  
 

Materiál a metódy 
Analyzovali sme antropometrické ukazovatele výšku, hmotnosť a Body mass index 

(BMI)[kg.m-2] u detí do 6 rokov vo vzťahu k dĺžke dojčenia. 
Spracovali sme údaje získané v rámci celoštátneho antropometrického výskumu z r. 

2001 v reprezentatívnom súbore 14458 slovenských detí (7318 chlapcov a 7140 dievčat).  
Na štatistickú analýzu sme použili programy Microsoft Excel a S-plus 6.0. 

 
Výsledky a diskusia 

 Výsledky ukázali, že v sledovanom súbore detí vo veku od 4 mesiacov bolo dojčených 
minimálne 4 mesiace 48 % detí, čo je mierne vyšší počet ako v literatúre uvádzaný svetový 
priemer (44%) (1).  

                                                
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/3433/06 
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Korelačná analýza potvrdila významné pozitívne vzťahy medzi dĺžkou dojčenia 
a výškou (dĺžkou), ako aj hmotnosťou 0- až 6-ročných detí, rovnako u chlapcov i dievčat. 
Pritom medzi dojčením a hodnotou BMI sa nepotvrdili významné korelácie (tab. 1).  
 
Tab. 1. Korelácie medzi rastovými parametrami a dojčením 

Chlapci 0 - 6 r. (n = 5 997) 
Faktor 

Výška Hmotnosť BMI 
Dojčenie 0,176** 0,173** 0,054 

Dievčatá 0 - 6 r. (n = 5 783) 
 

Výška Hmotnosť BMI 
Dojčenie 0,169** 0,152** 0,020 

Spolu (n = 11 780) 
 

Výška Hmotnosť BMI 
Dojčenie 0,168 ** 0,158 ** 0,038 

** Signifikantná korelácia p < 0.01 
 
 Výsledky podrobnejšej analýzy vzťahov medzi dĺžkou dojčenia a výškou 
a hmotnosťou u detí v 1., 3. a 6. roku sú uvedené na obrázkoch č. 1 - 3.  
 U chlapcov i dievčat v sledovaných súboroch jednoročných, trojročných i šesťročných 
detí sa potvrdil významne (p < 0.05) trend vyšších hodnôt výšky a hmotnosti u dlhšie 
dojčených detí (obr. 1, 2).  
 

3-roční 

90 92 94 96 98 100

0

1 - 3

4 - 6

7-12

>12 

D
ob

a 
do

jč
en

ia
 [m

es
.]

výška [cm]

6-roční

114 115 116 117 118 119 120

0

1 - 3

4 - 6

7-12

>12

výška [cm]

d

ch

1-roční

71 72 73 74 75 76 77 78

0

1 - 3

4 - 6

7-12

D
ob

a 
do

jč
en

ia
 (m

es
.)

výška [cm]

d

ch

 
 
Obr. 1. Výška chlapcov a dievčat v 1., 3. a 6. roku života podľa dĺžky dojčenia 
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Obr. 2. Hmotnosť chlapcov a dievčat v 1., 3. a 6. roku podľa dĺžky dojčenia 
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Obr. 3. BMI chlapcov a dievčat v 1., 3. a 6. roku podľa dĺžky dojčenia 
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Uvedená tendencia sa nepotvrdila pri BMI. Nárast priemerných hodnôt BMI s dĺžkou 
dojčenia nezaznamenávame (obr. 3). 

Výsledky svedčia o tom, že dojčenie a jeho dĺžka priaznivo ovplyvňujú rastové 
ukazovatele – výšku a hmotnosť detí do 6 rokov, pričom ide o proporcionálny vzrast, vzťah 
s BMI ani trend nárastu hodnôt s dĺžkou dojčenia sa nepotvrdil.  

Ako uvádzame v inej práci, BMI detí sa ukázalo v signifikantnom vzťahu s 
hmotnosťou rodičov (11).  

Údaje z národných rastových prieskumov majú za cieľ stanoviť nielen štandardy pre 
individuálne posúdenie telesného vývoja detí, ale aj definovať rastové odlišnosti vo vzťahu 
k rôznym životným podmienkam.  

Naše výsledky potvrdili priaznivý vplyv dojčenia na somatický vývoj detí.  
Sociálna pozícia, vzdelanie, rôzne spôsoby výživy a zvolený životný štýl sa ukázali 

ako významné faktory ovplyvňujúce dojčenie u matiek v rôznych krajinách. Vedecké dôkazy 
o protektívnych účinkoch dojčenia je potrebné predkladať matkám zrozumiteľnou formou a 
jasnou interpretáciou (12). 
 

Záver 
Ako vyplýva z poznatkov pri tvorbe posledných rastových štandardov WHO, ako aj 

z výsledkov našej štúdie, dĺžku dojčenia bude nevyhnutné brať do úvahy pri predkladaní 
referenčných hodnôt pre hodnotenie rastu detí najnižších vekových skupín.  

Vedomosti o pozitívnych nutričných, imunitných a reprodukčných vplyvoch dojčenia 
sú významným argumentom pre podporu odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, 
aby u detí do 6 mesiacov bolo dojčenie štandardnou formou výživy pre fyziologický rast. 
Podpora dojčenia musí byť súčasťou primárnej prevencie a komplexnej starostlivosti o matku 
a dieťa využívajúc vedecké poznatky a efektívne stratégie.  

Z pohľadu verejného zdravotníctva nemá ísť iba o zdravotno-výchovné pôsobenie, ale 
o celospoločenskú podporu a tvorbu optimálnych sociálno-ekonomických podmienok. 
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Úvod 
Alkohol je jedna z najbežnejších škodlivín, ktorá narušuje zdravotnú rovnováhu. 

Svetová zdravotnícka organizácia považuje alkoholizmus za jeden z najzávažnejších 
zdravotných a sociálnych problémov. Alkohol má nepriaznivý dopad na rodinu, významný  je 
jeho podiel na  trestnej činnosti, úrazoch a je tiež príčinou porušovania pracovnej disciplíny a 
mnohých ďalších problémov.  

Alkoholizmus, základné pojmy a teoretické východiská 
Alkoholizmus v najširšom zmysle slova je súhrn škodlivých a nepriaznivých 

dôsledkov, ktoré sú spôsobované nevhodnými formami požívania alkoholických nápojov. 
Alkoholizmus zahrňuje v sebe problém spoločenský, právny, ekonomický a zdravotnícky. 
Alkohol poškodzuje zdravie jednotlivca po stránke telesnej, ale omnoho častejšie po stránke 
duševnej. Zneužívanie alkoholu u detí a mládeže a s tým súvisiace problémy nie sú novým 
javom. Je obecne známe, že v detstve a dospievaní vzniká závislosť na alkohole, ako aj iných 
návykových látkach podstatne rýchlejšie ako v dospelom veku. Pôsobenie alkoholu je 
potrebné vidieť vo svetle zvláštností rastúceho organizmu. Charakteristické je, že alkohol sa 
rýchle vstrebáva z tráviaceho ústrojenstva a rýchle sa distribuuje do organizmu, najmä 
telesných tekutín.  

Celkové pôsobenie alkoholu ovplyvňuje detský organizmus nepriaznivo jednak pri 
akútnej otrave alkoholom, ako aj pri otrave chronickej, s ktorou sa môžeme stretnúť už aj u 
dospievajúcich.  

Účinky alkoholu: 
- centrálne (spôsobuje excitáciu a vedie k eufórii, ktorá je v klinickom prejave detí a 

dospievajúcich obzvlášť výrazná),  
- pôsobí na obehový systém – pre detský organizmus sú citeľné najmä tepelné straty 

spôsobené kožnou hyperémiou. To je závažné pre labilitu detského organizmu voči 
zmenám vnútorného  prostredia pri porovnaní s dospelým.  

Osud alkoholu v rastúcom organizme je ďalej ovplyvňovaný veľkosťou a funkčnou 
zrelosťou pečene, ktorá je najmä v období dospievania zaťažená fyziologickými zmenami. 

Chronický alkoholizmus u dospievajúcich sa prejavuje sa najmä telesnou 
symptomatológiou, ako je gastritída, dyspepsie a poruchy výživy. Až potom sa pridružujú 
ďalšie prejavy, ako je zhoršenie pamäti, poruchy vnímania a ochudobňovanie duševného 
života.  
 

Materiál a metódy 
V roku 2006 sa prebehla štvrtá vlna prieskumov na základných a stredných školách, 

ktorá sa zrealizovala dotazníkovými metódami a ktorej cieľom bolo okrem iného získať aj 
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údaje o užívaní alkoholu a s ním súvisiacich problémoch u žiakov základných škôl, študentov 
stredných škôl a učiteľov základných a stredných škôl. 

Prieskum nadviazal na predchádzajúce prieskumy. Prvé celoslovenské prieskumy 
o alkohole a drogách sa začali realizovať už v rokoch 1993 – 1994 na základných a stredných 
školách dotazníkovými metódami TDA (tabak, drogy, alkohol), členenými na TDA1 (žiaci 
základných škôl), TDA2 (študenti stredných škôl) a TDA3 (učitelia základných a stredných 
škôl). 

V roku 1998 sa použili modifikované otázky dotazníkov TDA, z ktorých niektoré sa 
nechali v pôvodnom znení, aby bolo možné porovnať trendy jednotlivých rokov.  

Dotazníky sa z dôvodu rýchleho odlíšenia označili v roku 1998 TAD (tabak, alkohol, 
drogy). Dotazníky TAD 1 – 3 boli vytvorené tak, aby bolo možné odhadnúť niektoré trendy 
od roku 1994. Ďalšie prieskumy dotazníkovou metódou sa uskutočnili v roku 2002 a  2006.  

Posledný prieskum zneužívania alkoholu, tabaku a drog na sa realizoval v roku 2006 
a dotazníky boli rozšírené o otázky, zamerané na konzumáciu alkoholu v rodinách, množstvo 
a druhy konzumovaného alkoholu, ako aj príčiny a dôsledky nadmerného pitia.  

Cieľom tohto prieskumu bolo získať celoslovenské údaje o zneužívaní alkoholu, 
tabaku a drog, ako aj zistiť trendy v tejto oblasti.  

 
Základný súbor a výberová vzorka 
V rámci prieskumu sa použila báza výberu, reprezentovaná zoznamom základných 

a stredných škôl na Slovensku, ktorú spracoval Ústav informácií a prognóz školstva.  
Dotazníky boli pod metodickým vedením ÚVZ SR distribuované na jednotlivé 

regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR. Prieskum bol anonymný a triedy boli vybraté 
náhodným výberom.     

Údaje sa získali od 6 866 žiakov 37 základných škôl a 6935 študentov 43 stredných 
škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia a združené stredné školy) 
a od 1421 učiteľov základných a stredných škôl.  
 

Výsledky  
Obrázky 1 až 8 graficky prezentujú zmeny, aké nastali od roku 1994 po súčasnosť 

v problematike konzumácie alkoholu u žiakov základných a študentov stredných škôl. 

 
Obr. 1. Niekto z rodiny pije tak, že mu/jej to prekáža 
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1. Žiaci základných škôl  
V porovnaní s rokom 1994 pokleslo percento nadmerných konzumentov alkoholu v 

rodine, ale od r. 2002 je to stále cca 1/5 dospelých. Zhoršuje sa nepriaznivá situácia u žiakov 
v oblasti zneužívania alkoholu - stúpa percento dospelých, ponúkajúcich deťom alkohol. 
Konzumácia piva a vína je zhruba na rovnakej úrovni, ale vzrastá konzumácia tvrdého 
alkoholu. Od r. 1994 dvojnásobne vzrástol počet žiakov, uvádzajúcich, že sa už podnapili 
(bez významných rozdielov pohlaví). Takmer dvojnásobne vzrástol počet 11-14 ročných 
žiakov (v porovnaní s rokom 1994), ktorí si na oslave u kamarátov pripíjajú alkoholom. 

Obr. 2. Už niekedy pil/a pivo, víno, alebo tvrdé 
 

 
Obr. 3. Už sa niekedy podnapil/a (udrelo to do hlavy) 
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2. Študenti stredných škôl 
Vysoko sa zvýšilo percento študentov všetkých krajov Slovenska, udávajúcich 

podnapitosť a opitosť. Vo väčšine krajov poklesol počet dospelých, ponúkajúcich mladistvým 
alkohol; naopak nárast tohto fenoménu pozorujeme v banskobystrickom a prešovskom kraji.  

Obr. 4. Na kamarátskej oslave si pripil/a alkoholom 
 
Približne tretina študentov bez rozdielu krajov priznala, že už im niekto povedal, že sa 

mu nepáči ich popíjanie. Čo sa týka rozdielov vo výsledkoch konzumácie alkoholu podľa 
pohlavia, dievčatá uviedli vo vyššom percente stav „nálady“ a chlapci – stav opitosti, až stav, 
kedy nevedia, čo robia. Až 25% študentov SOU a ZSŠ uviedlo stav opitosti pri poslednej 
konzumácii alkoholu. 25 až 35% stredoškolákov (najviac zo SOU) si myslí, že je načase 
obmedziť pitie.  

Obr. 5. Stav pri poslednej konzumácii alkoholu – študenti SŠ - rok 2006 
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Učňovská mládež vo vyššom percente v porovnaní s ostatnými študentmi SŠ uviedla 
potrebu vypiť si viac alkoholu v spoločnosti , ako ostatní, na dosiahnutie nálady. Približne 
12% študentov (17% zo SOU) uviedlo, že ich kritizujú kvôli pitiu. Približne 6% študentov (v 
8-ročných gymnáziách až 9,4%) priznalo, že pijú potajomky, alebo si ukrývajú fľaše.   

Asi polovica študentov 8-ročných gymnázií a vyše tretina v sledovaných typoch škôl 
uviedla pitie prvých 1 – 2 pohárov na dúšok, alebo pitie rýchlym tempom.   

Obr. 6. Podnapitie sa a opitie sa u študentov SŠ 

 
Obr. 7. Podnapitie sa u študentov SŠ - podľa krajov 
 

Závery  
Výsledky nadväzujúcich niekoľkoročných prieskumov poukázali na skutočnosť, že 

alkohol stále zostáva závažným problémom mladých ľudí. S odstupom rokov sa situácia stáva 
stále nepriaznivejšou. Pitie alkoholu – legálnej drogy vo forme piva, vína či destilátov sa 
stáva bežnou súčasťou života dospievajúcej mládeže. Nezriedka to vyplýva aj z výchovnej 
atmosféry rodín, z ktorých podchádzajú (rodinné oslavy, ponúkanie samotnými rodičmi, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BA TT TN NR ZA BB PO KE SR

rok 1998 rok 2002 rok 2006

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

T A D 2  1 9 9 8 T A D 2  2 0 0 2 T A D 2  2 0 0 6

p o d n a p i l/a  s a  ( u d r e lo  m u /j e j  d o  h la v y )

o p il /a  s a  (m a l/a  " o k n o " )
(% )



 145 

príbuznými a pod.). U mladších detí popíjanie alkoholu výrazne ovplyvňuje negatívne 
poruchy v správaní, ako je záškoláctvo a agresívnosť. Konzumácia alkoholu postupuje však 
už do najmladších vekových kategórií pod 14 rokov a spôsobuje často vážne sociálne 
a protispoločenské problémy. 
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Obr. 8. Ľudia ho/ju kritizujú a poukazujú na jeho/jej pitie - študenti SŠ - rok 2006 

 
U mladého, dospievajúceho človeka je treba mať na pamäti, že poškodenie alkoholom 

nepriaznivo formuje jeho ďalší život a zdravotné – (telesné a psychické) následky 
alkoholizmu sú oveľa horšie ako u dospelého. Alkohol spôsobuje poškodenie a obmedzenie 
zdravého harmonického života na päť aj viac desaťročí dopredu.  

Súčasná mládež sa pohybuje v prostredí, v ktorom je vysoká ponuka alkoholu. 
V rámci prevencie je žiaduce podporovať aktivity, ktoré zneužívanie alkoholu nepodporujú. 
Je známe, že represie, strašenie a zákazy nemajú žiaden preventívny účinok. Mladistvých 
treba motivovať vlastným pozitívnym príkladom a faktickými informáciami o negatívnych 
následkoch alkoholizmu. Je potrebné umožniť deťom a mládeži taký spôsob trávenia voľného 
času, ktorý pôsobí proti potrebe vyhľadávania náhradných spôsobov života. 
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PILOTNÁ ŠTÚDIA MLÁDEŽE Z OKRESOV MICHALOVCE A SOBRANCE 
Z ASPEKTU PRIMÁRNEJ PREVENCIE CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ 

 
K. Frank, K. Bernasovská 

 Ústav hygieny a verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice 
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská, CSc. 

 
 Mládež prestavuje budúcu dospelú generáciu, preto jej zdravý vývoj musí byť prioritou 
pre celú spoločnosť. Len zdravý jedinec môže plnohodnotne prežiť svoj život a byť prínosom pre 
budúce generácie, rodinu, okolie i celú spoločnosť. Preto je nevyhnutné zlepšovať úroveň 
starostlivosti o zdravý vývoj detskej populácie, ktorá je pre budúcnosť tou, od ktorej bude 
závisieť naša spoločnosť vo všetkých jej aspektoch. 
 Pritom zdravotný stav nášho obyvateľstva nie je uspokojivý. Spomedzi všetkých príčin 
vysokej chorobnosti dospelého obyvateľstva, vedúce postavenie zaberajú civilizačné choroby, na 
prvom mieste kardiovaskulárne ochorenia. Kľúčovú úlohu v nich zohrávajú najmä rizikové 
faktory životného štýlu, a to iracionálna výživa, fajčenie, pohybová inaktivita, stresy, 
konzumácia alkoholu, liekov a iné (6, 1, 4). 
 Väčšina z nich je preventabilná – ovplyvniteľná, preto ich výskyt a intenzita mnohokrát 
závisí od výchovy, od vedomostnej úrovne, resp. od nadobudnutých vedomostí a od vlastného 
zdravotného uvedomenia, a to už od najútlejšieho veku. 
 Najväčšie možnosti ako znížiť chorobnosť v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení 
poskytuje primárna prevencia, predovšetkým v zmenách spôsobu života. Strategický význam 
predstavuje už v detskom a adolescentnom veku, kedy sa fixujú a formujú základné osobné, 
životné a sociálne návyky (2, 3, 8). 
 Vyplýva to aj z Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2006 – 2010, 
rozpracovaného na podmienky MZ SR, pre všetky odbory verejného zdravotníctva (5). 
Metodický pokyn MZ SR pre primárnu prevenciu v rámci skríningu cholesterolu v SR, ukladá 
praktickým lekárom počas preventívnych prehliadok monitorovať zdravotný stav a včas 
odhaľovať rizikových jedincov s rôznymi poruchami. V primárnej prevencii kardiovaskulárnych 
ochorení, podľa projektu MZ SR „Primárna prevencia aterosklerózy v detskom veku“ (ďalej 
PPA) u 11 ročných detí a 17 ročných adolescentov vyšetrovať hladinu celkového cholesterolu 
a na základe toho podchytiť včas rizikových jedincov s dyslipoproteinémiou a inými rizikami 
vzniku predčasnej aterosklerózy (8). 
 

Materiál a metódy 
 V uvedených príčinných súvislostiach je možné získať exaktné poznanie zdravotného 
stavu iba na základe cielených epidemiologických štúdií. My sme zvolili pilotnú prierezovú 
štúdiu u 3589 detí a adolescentov vo veku 11 a 17 rokov v dvoch vybraných mestách a okresoch 
Košického kraja (VS), pričom sme vychádzali z celoslovenského projektu PPA. Zloženie súboru 
podľa lokality a pohlavia je uvedené v tab. 1. 

Od 21 praktických lekárov pre deti a dorast v meste a okrese Michalovce a od 6 lekárov 
mesta a okresu Sobrance sme zo zdravotnej dokumentácie získali tieto údaje: vek, pohlavie, 
bydlisko a etnikum, zo somatických ukazovateľov telesnú výšku, telesnú hmotnosť 
a z laboratórnych vyšetrení hladiny celkového cholesterolu (CCH), TAG a glykémie. 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Tab. 1. Zloženie súboru  

Vek Lokalita Chlapci  Dievčatá  Spolu VS 
Michalovce 762 747 1509 11 r. Sobrance 171 199  370 
Michalovce 683 682 1365 17 r. Sobrance 187 158  345 

 Spolu VS 1803 1786 3589 
  

Vzhľadom na štatisticky nevýznamné rozdiely v údajoch CCH detí z uvedených lokalít, 
vytvorili sme skupiny podľa veku a pohlavia, súhrne prezentované ako východoslovenský súbor 
(VS). Získané hodnoty sme pomocou programov STATISTICA, EXCEL štatisticky 
spracovali, vyhodnotili a porovnali s referenčnými hodnotami, resp. so štandardami celoštátneho 
antropometrického výskumu deti a dorastu, uskutočneného v r. 2001 (7). 
 

Výsledky a diskusia 
Hodnoty celkového cholesterolu podľa referenčných hladín CCH podľa PPA (8), 

spoločne pre obe pohlavia 11 a 17 ročných, sú uvedené v tab. 2 a graficky na obr. 1 a 2. 
 

Tab. 2. Hladina celkového cholesterolu v mmo/l u 11- a 17- ročných VS  
 < 2,85 2,85 – 4,09 4,10 – 4,84 > 4,85 

Vek n % n % n % n % 
11 r. 49 2,5 908 50,10 603 33,2 253 13,95 
17 r. 105 6,17 1079 61,10 422 24,8 135 7,9 

 

 
  
Obr.1. Hladina celkového cholesterolu 11-ročných VS 
 

Už z percentuálneho zastúpenia VS detí v jednotlivých referenčných hladinách CCH 
vyplýva, že hodnoty VS detí oproti slovenským štandardám vykazujú značné rozdiely. 
Optimálne hodnoty CCH v rozpätí 2,85 – 4,09 mmol/l boli zistené iba u 50,1% 11 ročných, resp. 
61,1 % 17 ročných detí nášho súboru. 
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Obr. 2. Hladina celkového cholesterolu 17-ročných VS  
 
 Ak by sme na posúdenie rizikovej koncentrácie CCH použili referenčnú hodnotu > 4,85 
mmol/l, pre obidve vekové kategórie nášho súboru, bolo by u 11 ročných zastúpenie v 13,95%, 
t.j. 253 detí a u 17 ročných v 7,90 %, čo je 135 adolescentov, oproti PPA súboru, kde do tejto 
rizikovej kategórie je podľa pohlavia zaradených 24,3 % dievčat a 23,4 % chlapcov vo veku 11 
rokov a vo veku 17 rokov 18,5 % dievčat signifikantne vyšším percentom, oproti 8,7% chlapcov. 
 Zo vzájomného porovnania výsledkov oboch súborov vyplýva, že VS súbor má nižšie 
zastúpenie v rizikovej hladine > 4,85 mmol/l v oboch vekových kategóriách oproti slovenským 
deťom PPA súboru. Podľa veku je situácia rizikovejšia v kategórii mladších, t.j. v 11 roku veku 
v oboch súboroch. 

 Z toho vyplýva, že hypercholesterolémia u rizikových jedincov v detskom 
a adolescentnom veku je signálom pre reskríning a ďalšie budúce hĺbkové analýzy zvýšených 
biochemických ukazovateľov. Nepriaznivé výsledky nabádajú samotné deti a adolescentov, 
rodičov, pracovníkov v školskom stravovaní, lekárov a pedagógov k tomu, aby viedli mládež 
k zdravému spôsobu života, zvyšovali ich vedomostnú úroveň o správnom režime dňa, 
s vyvážením všetkých činností, v zmysle ich zdravého telesného a duševného vývoja. 
 S biochemickými hodnotami lipidémie úzko súvisí výživa, ktorej odrazom sú hodnoty 
telesnej výšky, hmotnosti a BMI. V telesnej výške sme okrem starších dievčat zaznamenali 
oproti slovenskému súboru 2001 (SR) nižšie hodnoty so štatistickou významnosťou p ≤ 0,001, 
resp. p < 0,01. V telesnej hmotnosti iba u mladších dievčat a starších chlapcov bola štatistická 
významnosť rozdielov v porovnaní s celoslovenským priemerom (tab. 3). 
 
Tab. 3. Telesná výška a hmotnosť 11- a 17-ročných chlapcov a dievčat VS a SR  

Výška Hmotnosť  
Vek  n x SD p  x SD p 

933 147,28 9,09 39,67 9,36 CH VS 
SR 782 148,61 7,49 p < 0,01 VS 

SR 39,43 9,07 ns. 

946 147,82 8,51 39,88 10,38 
 11 r. 

D VS 
SR 858 150,85 8,41 p < 0,001 VS 

SR 41,32 10,03 p < 0,005 

870 176,73 7,27 67,39 11,37 CH VS 
SR 1157 179,09 6,73 p < 0,001 VS 

SR 69,16 10,94 p < 0,001 

840 165,56 7,71 57,33 9,98 17 r. 
D VS 

SR 1128 165,83 6,31 ns. VS 
SR 57,58 8,99 ns. 
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 Obr. 3. Telesná výška 11- a 17-ročných chlapcov a dievčat VS a SR  

 
Obr. 4. Telesná hmotnosť 11- a 17-ročných chlapcov a dievčat VS a SR 

 
 Pri hodnotení somatických ukazovateľov sme vyjadrili proporcionalitu tela pomocou 

BMI a porovnali s údajmi PPA a SR súboru. Podľa WHO hodnôt BMI všetky skupiny 11 
ročných sa nachádzajú v kategórii štíhlych t.j. v rozpätí hodnôt 17,71 – 18,1 u chlapcov a 17,53 – 
18,13 u dievčat. 17 roční chlapci a dievčatá všetkých troch súborov patria do kategórie 
optimálnej hmotnosti, s hodnotami BMI v rozpätí 20,65 – 21,55.  

Tieto výsledky svedčia o tom, že zvýšené hladiny cholesterolu nekorelujú s výživovým 
stavom, vyjadreným BMI, ale hypercholesterolémia môže byť predikciou včasných 
aterosklerotických zmien.  

  
Tab. 4. Priemerná hodnota BMI 11- a 17-ročných chlapcov a dievčat VS, SR a PPA 

Vek Pohlavie VS SR PPA 
18,1 17,71 17,79 11 r. chlapci 

dievčatá 18,13 18 17,53 
21,53 21,55 21,3 17 r. chlapci 

dievčatá 20,75 20,93 20,65 
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Obr. 5. Priemerná hodnota BMI 11 a 17 ročných chlapcov a dievčat VS, SR a PPA 
 
 Záver 
 Z nášho príspevku vyplýva, že v oblasti starostlivosti o zdravý vývoj detí a mládeže je 
potrebné primárne preventívnymi opatreniami predchádzať vzniku a výskytu civilizačných, 
kardiovaskulárnych ochorení. K tomu je nevyhnutné zo strany všetkých kompetentných orgánov 
a organizácií vytvárať optimálne životné podmienky, s priamym pozitívnym dopadom na telesné 
a duševné zdravie našej mladej generácie.  
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TELESNÁ ZDATNOSŤ ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V TURČIANSKOM REGIÓNE 

(PILOTNÁ ŠTÚDIA) 
 

Z. Holečková, E. Balková, A. Výbošťoková 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Martin 

riaditeľka: MUDr. D. Ševčovičová, MPH 
 

Cieľ práce 
Dotazníkovým prieskumom zameraným na pohybové aktivity detí sme sa pokúsili 

zhodnotiť úroveň telesnej zdatnosti žiakov základných škôl v Turčianskom regióne. 
Cieľom bolo potvrdenie alebo vyvrátenie nasledovných hypotéz: 
1. Žiaci z nešportových tried trávia pasívne viac voľného času ako žiaci športových 

tried. 
2. Žiaci zo športových tried trávia viac voľného času pri neorganizovaných športových 

aktivitách ako žiaci z nešportových tried. 
3. V dôsledku vyššej telesnej aktivity potrebujú žiaci športových tried dlhšiu dobu 

spánku ako žiaci nešportových tried. 
4. Žiaci športových tried trávia v priebehu týždňa na tréningoch viac času ako žiaci 

nešportových tried, preto venujú menej času príprave na vyučovanie. 
 
 Použité metódy 

 Prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníkov na vzorke 63 žiakov – 
chlapcov, ktorí odpovedali na dotazník, z dvoch tried piateho a dvoch tried šiesteho ročníka 
základnej školy. Z každého ročníka bola vybratá jedna trieda s bežným učebným rozvrhom a 
jedna športová trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy.  

 Žiakom všetkých tried boli rozdané rovnaké dotazníky obsahujúce tabuľku, v ktorej 
bolo potrebné vyplniť údaje o dĺžke času venovaného v jednotlivých dňoch týždňa 
nasledovným aktivitám a odpočinku: 
- pomoc v domácnosti, 
- neorganizované športové aktivity – prechádzky, výlety, hry – s rodinou alebo s priateľmi, 
- organizované pohybové aktivity mimo školy – športové a tanečné kluby, ZUŠ (tanečný 

alebo divadelný odbor), telovýchovné združenia, skauting, 
- organizované pohybové aktivity v škole – športové, tanečné, turistické krúžky a pod., 
- dĺžka spánku, 
- doba prípravy na vyučovanie 
- pasívne trávenie voľného času – sledovanie televízie, čítanie, počúvanie hudby, hry na 

počítači, 
- tréningy – vyplňovali len žiaci športových tried. 
 

Metódy vyhodnocovania 
Pre jednotlivé sledované parametre (tab. 1) boli vypočítané priemerné hodnoty na 

žiaka zvlášť pre športové a zvlášť pre nešportové triedy. U parametrov 1, 2, 3, 4, 7 a 8 bol 
výpočet vykonaný súčtom časov samostatne pre pracovné dni týždňa, voľné dni, ako aj za 
celý týždeň. U parametrov 5 a 6 bol vypočítaný priemerný údaj na žiaka a deň. 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Výsledky  
Zistené hodnoty jednotlivých parametrov sú uvedené v tab. 1 a 2. Grafické porovnanie 

hodnôt parametrov 1, 2, 3, 4 a 7 je na obr. 1. 
 
Tab. 1. Porovnanie vybraných aktivít u žiakov športových a nešportových tried 
Aktivity  Triedy  pondelok - piatok sobota, nedeľa spolu 

športové  80 min 58 min 138 min 1. Pomoc v domácnosti nešportové  142 min 117 min 259 min 
športové 281 min 202 min 483 min 2. Neorganizované športové aktivity nešportové  326 min 211 min 537 min 
športové  89 min 35 min 124 min 3. Organizované pohybové aktivity 

mimo školy nešportové  52 min 0 min 52 min 
športové  78 min 14 min 92 min 4. Organizované pohybové aktivity v 

škole nešportové  66 min 0 min 66 min 
športové 7 h 3,5 h 10,5 h 7. Pasívne trávenie voľného času nešportové  12 h 6 h 18 h 

8. Tréningy športové  374 min 68 min 442 min 
 
Tab. 2. Porovnanie dĺžky spánku a prípravy na vyučovanie u žiakov športových a nešportových tried 
Aktivity Triedy priemerná hodnota na žiaka a deň 

športové 9,3 h 5. Dĺžka spánku nešportové  9,4 h 
športové  48 min 6. Príprava na vyučovanie nešportové  50 min 
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Obr.1. Porovnanie zistených hodnôt parametrov 1, 2, 3, 4 a 7. 
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Vyhodnotenie pravdivosti hypotéz 
1. Potvrdilo sa, že žiaci z nešportových tried trávia pasívne viac voľného času ako 

žiaci športových tried. 
2. Nepotvrdilo sa, že žiaci zo športových tried trávia viac voľného času pri 

neorganizovaných športových aktivitách ako žiaci z nešportových tried. 
3. Nepotvrdilo sa, že v dôsledku vyššej telesnej aktivity potrebujú žiaci športových 

tried dlhšiu dobu spánku ako žiaci nešportových tried – bol zistený len minimálny rozdiel 
v potrebe spánku, pričom vyššia hodnota bola zistená u žiakov nešportových tried. 

4. Nepotvrdilo sa, že žiaci športových tried, ktorí trávia v priebehu týždňa na 
tréningoch viac času ako žiaci nešportových tried, venujú menej času príprave na vyučovanie 
- priemerom zistený rozdiel (2 minúty) je zanedbateľný. 
 

Meranie telesnej zdatnosti – Ruffierova skúška 
Potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy: Žiaci zo športových tried sú z dôvodu väčšej 

pohybovej aktivity v športovo zameraných triedach telesne zdatnejší. 
Použitá metóda 
Ruffierova skúška. Ruffierova skúška je založená na meraní pulzovej frekvencie po 

záťaži. V našom výskume sme postupovali nasledovne: žiak 5 min leží v pokoji bez pohybu 
na podložke, potom urobí 30 drepov, po nich si opäť ľahne a v pokoji leží 1 min. Drepy robí 
vystretý, do výšky kolien, s rukami predpaženými pred seba a chodidlá pri cvičení nedvíha 
z podložky. Pulzová frekvencia sa zmeria po 5 minútach pokoja (pf1), potom hneď po 
ukončení 30. drepu (pf2) a nakoniec po minúte oddychu (pf3). Získané hodnoty dosadíme do 
vzorca na výpočet indexu zdatnosti: 

 
(pf1 + pf2 + pf3) – 200 / 10  
 
Hodnotenie telesnej zdatnosti podľa výpočtu indexu zdatnosti na základe Ruffierovej 

skúšky: výborná (0 – 5), priemerná (6 – 10), podpriemerná (do 15), slabá (nad 15).  
Nami zistené výsledky žiakov jednotlivých tried sú uvedené v tab. 2. Celkový počet 

sledovaných žiakov bol 63; zo športových tried (1 piaty a 1 šiesty ročník) 33 žiakov a z 
nešportových tried (1 piaty a 1 šiesty ročník) 30 žiakov. 
 
Tab. 2. Výsledky hodnotenia telesnej zdatnosti na základe Ruffierovej skúšky 
Hodnotenie Športové triedy – počet žiakov 

5. ročník 6. ročník 
Nešportové triedy – počet žiakov 

5. ročník 6. ročník 
výborná 0 1 0 0 
priemerná 6 3 0 2 
podpriemerná 8 12 8 3 
slabá 2 1 9 8 

 
Z výsledkov Ruffierovej skúšky vyplýva, že výborné výsledky má zo všetkých 

sledovaných len jeden žiak športovej triedy (šiesty ročník). Priemernú hodnotu má 9 žiakov 
zo športových tried a 2 žiaci z nešportových tried. Podpriemerná hodnota bola zistená u 20 
žiakov športových tried a 11 žiakov nešportových tried. Slabé výsledky dosiahli 3 žiaci zo 
športových tried a 17 žiaci z nešportových tried. Výsledky prieskumu sú graficky zobrazené 
na obr. 2. 
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Obr. 2. Výsledky hodnotenia telesnej zdatnosti na základe Ruffierovej skúšky 
 

Vyhodnotenie pravdivosti hypotézy: potvrdilo sa, že žiaci zo športových tried sú 
z dôvodu väčšej pohybovej aktivity v športovo zameraných triedach telesne zdatnejší. 
 

Výpočet BMI 
Cieľom bolo potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy, že žiaci z nešportových tried 

trávia aktívne menej voľného času ako žiaci športových tried, a preto majú väčší sklon 
k obezite, prípadne nadhmotnosti. Telesná nadhmotnosť a obezita sa hodnotí pomocou BMI 
(body mass index). BMI je definovaný ako pomer hmotnosť v kg/výška2 (kg/m2). 

Získaním údajov o výške a hmotnosti žiakov sme vypočítali hodnoty BMI u každého 
žiaka. Vypočítané hodnoty BMI sme porovnali so štandardnými hodnotami BMI pre chlapcov 
podľa Národných refrenčných štandárd, ktoré sú výsledkom celoštátneho antropometrického 
prieskumu, vykonaného Úradom verejného zdravotníctva SR (tab. 3, obr. 3).  

Zistili sme, že zo sledovaného súboru 33 žiakov zo športových tried mali obezitu 2 
chlapci (šiestaci) a ani jeden žiak piateho ročníka. Z 30 žiakov nešportových tried mali 
obezitu 3 chlapci (1 šiestak, 2 piataci), teda z celkového počtu 63 žiakov bola zistená obezita 
u 5 žiakov. 

Zo žiakov športových tried mali nadhmotnosť 3 chlapci (šiestaci) a ani jeden piatak. 
Zo žiakov z nešportových tried mal nadhmotnosť 1 chlapec (piatak). Z celkového počtu 63 
žiakov bola zistená nadhmotnosť u 4 žiakov. 

 
Tab. 3. Počet žiakov s nadhmotnosťou a obezitou  
 Športové triedy – počet žiakov 

5. ročník 6. ročník 
Nešportové triedy – počet žiakov 

5. ročník 6. ročník 
Nadhmotnosť 0 3 1 0 
Obezita 0 2 2 1 

 
Vyhodnotenie pravdivosti hypotézy: Stanovením indexu telesnej hmotnosti (BMI) sa 

nepotvrdilo, že žiaci z nešportových tried majú väčší sklon k obezite alebo nadhmotnosti ako 
žiaci zo športových tried.  
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Obr. 3. Počet žiakov s nadhmotnosťou a obezitou v športových a nešportových triedach 
 

Záver 
Okrem záverov vyplývajúcich z vyhodnotenia pravdivosti hypotéz je možné 

konštatovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré vyplynuli z porovnania hodnôt jednotlivých 
parametrov, aj keď priamo nesúvisia s cieľom prieskumu. Ako príklad možno uviesť 
skutočnosť, že žiaci nešportových tried trávia výrazne viac času pomocou v domácnosti ako 
žiaci športových tried 

Žiaci športových tried majú lepšiu telesnú zdatnosť podľa výpočtu indexu zdatnosti na 
základe Ruffierovej skúšky oproti žiakom nešportových tried, najmä pri porovnaní najlepších 
a najslabších hodnôt, kde z celkového počtu 63 žiakov najlepšie hodnotenie dosiahol 1 žiak 
športovej triedy, z nešportovej ani jeden. Oproti tomu najslabšie hodnoty mali iba 3 žiaci zo 
športových tried a až 17 žiakov z nešportových tried.  

Podľa BMI majú nadhmotnosť 3 žiaci športových tried oproti 1 žiakovi z nešportovej 
triedy, obezitu 2 žiaci športových tried a 3 žiaci nešportových tried. Nezistili sme výrazné 
rozdiely vo výskyte nadhmotnosti a obezity u žiakov vzhľadom na zameranie tried. Na 
detailnejšie posúdenie rozdielneho vplyvu športových a nešportových tried na telesnú stavbu 
detí by bolo potrebné určenie % tuku, napr. kaliperickou metódou. 
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OROFACIÁLNE RÁZŠTEPY U DETÍ A VYBRANÉ RIZIKOVÉ FAKTORY1 
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2Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

prednostka: doc. MUDr. Ľ. Ševčíková, CSc. 
3Klinika plastickej chirurgie Lekárskej fakulty UK, Bratislava 

4Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
 

Úvod 
Orofaciálne rázštepy (OR) patria medzi druhé najčastejšie sa vyskytujúce vrodené 

vývojové chyby ako dôsledok poruchy embryonálneho vývoja plodu v 4. – 12. týždni 
gravidity, v čase kedy sa formujú štruktúry primárneho a sekundárneho podnebia. 

Vyskytujú sa vo všetkých rasových a etnických skupinách i keď s rozdielnou 
incidenciou. V belošskej populácii sa približne na každých 500 živonarodených detí (ŽD) 
narodí jedno dieťa s OR (1).  

EUROCAT – Centrálna databáza vrodených vývojových chýb z rokov 1980-1996 
uvádza signifikantné rozdiely vo výskyte OR v Európe, a to nielen medzi krajinami, ale aj 
v rámci jednotlivých krajín. Údaje sa pohybujú od 0.63 prípadov na 1000 narodených v 
Španielsku až po 2,62/1000 vo Fínsku. Priemerná hodnota bola v Európe 1,52 /1000 (2). 

Peterka et al. zaznamenali v Čechách v rokoch 1983 – 1997 frekvenciu výskytu OR 
1,86 na 1000 novorodencov (3).  

Na základe oficiálnych údajov Slovenského registra vrodených chýb je frekvencia 
rizika narodenia dieťaťa s touto chybou 1 na každých 745 ŽD (1,34/1000). Skutočná 
frekvencia výskytu OR, ako ukázala naša štúdia, je 1/620 (1,61/1000) (4).  

Obdobné výsledky sú prezentované v Slovinsku (1,64/1000 ŽD) (5). 
Rázštepy majú multifaktoriálnu kauzalitu. Ako významné sa ukázali vplyvy 

environmentálnych faktorov (chemické riziká pri práci, infekcie) a behaviorálnych faktorov 
(liečivá, alkohol, fajčenie), dedičnosť, vek rodičov (6, 7, 8, 9).  

Cieľom predkladanej štúdie je analýza vybraných rizikových faktorov, ktoré sú 
významné pre primárnu prevenciu. 
 

Súbor a metódy  
Súbor tvorili všetky deti s OR v SR ošetrované a operované na troch pracoviskách 

plastickej chirurgie v SR (Klinika plastickej chirurgie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 
Klinika plastickej a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity PJ Šafárika 
v Košiciach a Oddelenie plastickej chirurgie v Banskej Bystrici) v rokoch 1985 – 2000. 
Základné údaje o výskyte OR na Slovensku za uvedené obdobie boli publikované 
v predchádzajúcej práci (4). 

U 1849 živonarodených detí (1008 chlapcov – 54,5% a 845 dievčat – 45,5%) 
s orofaciálnymi rázštepmi sme analyzovali vybrané rizikové faktory.  

                                                
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/3433/06 
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Údaje o expozícii rizikovým faktorom sme získali na základe cieleného dotazníka. 
Hodnotili sme vzťahy k veku rodičov, k výskytu chemických škodlivín v zamestnaní, 
k užívaniu liekov, fajčeniu, alkoholu, k prekonaným infekciám, k žiareniu, k ochoreniam 
počas gravidity, ku kontaktu so zvieratami a k výskytu vrodených chýb v rodinnej anamnéze.  

Celkovo sme vyhodnotili 1011 dotazníkov respondentov. 
Pri štatistickej analýze sme použili Program S Plus 6.0.  

 
Výsledky a diskusia 
Celková incidencia OR v SR za obdobie rokov 1985 – 2000 bola 1,61/103 ŽD. Išlo o 

1849 detí s OR z 1 147 236 živonarodených.  
Podľa typov najvyšší výskyt – 40,5 % sme zaznamenali u CLP (rázštepy primárneho a 

sekundárneho podnebia), 32,2 % CP (rázštepy sekundárneho podnebia), 26,1 % CL (rázštepy 
primárneho podnebia) a u 1,2 % išlo o asociované malformácie (AM).  
 Podľa pohlavia bol vyšší výskyt u chlapcov (1,71 /103 ŽD) ako u dievčat (1,50/103 
ŽD), sex ratio 1,14 :1 (obr. 1). Podľa regiónov celková incidencia bola v rozpätí od 1,29/103 
ŽD na východnom Slovensku do 1,93/103 ŽD na strednom Slovensku (obr. 1).  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

BA ZSK SSK VSK SR
Regióny SR

Chlapci
Dievčatá
Spolu

In
ci

de
nc

ia
 1

03

Obr. 1. Celková incidencia OR na 103 živonarodených detí na Slovensku 1985 - 2000 
 

Pri porovnaní hlásených prípadov OR v registri SR v rokoch 1985 – 2000 a nami 
zistených prípadov sa preukázal 17 % rozdiel v zmysle nižších hodnôt v registri. 

V našom súbore až 52,7 % matiek prekonalo počas gravidity vírusovú alebo 
bakteriálnu infekciu (obr. 2). Ochorenia počas kritického obdobia ťarchavosti sprevádzané 
teplotami a infekcie (prechladnutie, chrípka, orofaciálne herpesy, gastroenteritídy, sinusitídy, 
bronchidíty a ďalšie) boli prezentované viacerými autormi ako možná príčina vzniku OR (10, 
11).  

Peterka a kol. (12) uvádzajú teploty a infekcie u 24% – 33% matiek ako rizikový 
faktor OR. 

Expozícia chemickým a mikrobiologickým rizikovým faktorom v zamestnaní 
(pracujúci s chemikáliami – rozpúšťadlami, ťažkými kovmi, pracovníci v zdravotníctve, 
pracujúci so zvieratami a pod.) sme zaznamenali u 20,8 % matiek a 40,5 % otcov (obr. 2).  
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Vo viacerých štúdiách boli u matiek potvrdené vzťahy medzi pracovnou expozíciou 
chemikáliám a výskytom OR u detí (7, 13). 

V sledovanom súbore malo vek nad 30 rokov 19, 1 % matiek a 26,2% otcov (obr. 2).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Environmentálne rizikové faktory (%) 
 

Vek oboch rodičov, vyšší vek matiek a otcov sa uvádza v tesnom vzťahu s rázštepom 
primárneho podnebia alebo primárneho a sekundárneho podnebia, avšak iba vyšší vek otca, 
ale nie matky zvyšuje riziko rázštepu sekundárneho podnebia (9). 

V našej štúdii sme zistili vysoký počet matiek, ktoré užívali lieky – 37,9 % (obr. 3). 
Vzťah medzi užívaním liekov a narodením detí s OR sa potvrdil vo viacerých štúdiách 

(14, 15).  
V našom súbore prekvapujúco až 9,4 % matiek uviedlo fajčenie a 1,6 % užívanie 

alkoholu počas tehotenstva; 49,5 % otcov fajčí a 22,5 % konzumuje alkohol (obr. 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Behaviorálne rizikové faktory (%) 
 
Veľa vedeckých dôkazov potvrdzuje vplyv fajčenia na zvýšenie rizika výskytu OR ( 2, 

8, 16). 
Z meta-analýzy 24 štúdií vyplynulo, že u matiek, ktoré fajčili počas tehotenstva bolo 

riziko mať dieťa s rázštepom primárneho podnebia bez alebo s rázštepom sekundárneho 
podnebia 1,3-krát vyššie a s rázštepom sekundárneho podnebia 1,2-krát vyššie (15).  

Lie et al. (17) potvrdili, že fajčenie počas prvého trimestra je jasne spojené s rizikom 
rázštepu primárneho podnebia a tento efekt nebol ovplyvnený génmi, ktoré majú vzťah 
k detoxikácii zložiek cigaretového dymu.  
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Munger et al. (6) preukázali, že príčinou OR môže byť konzumácia alkoholu počas 
tehotenstva.  

V našej štúdii sa potvrdilo známe vysoké genetické riziko (obr. 4).  
Rázštepy sa zistili u 24% rodín a iné vrodené anomálie u 9,2 % rodín detí s rázštepmi. 

Rázštepy boli zistené u 2,2 % matiek, 1,9 % otcov, u 4,5% súrodencov a u 16 % členov širšej 
rodiny. Výskyt iných vrodených chýb sa ukázal u 2,7 % matiek, 1,8 % otcov a u 9,1% 
súrodencov a v širšej rodine (obr. 4). 

Tieto výsledky sú podobné ako uvádzajú iní autori (18, 19, 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4. Genetické riziko vo výskyte rázštepov 

 
Záver 
V štúdii sa potvrdilo, že závažné vrodené vývojové chyby, orofaciálne rázštepy sú 

v tesnom vzťahu s mnohými rizikovými faktormi.  
Ich skutočný výskyt je na Slovensku približne o 17 % vyšší (1 : 620) ako uvádza 

oficiálny zdravotnícky register (1 : 746). Výrazné rozdiely medzi regiónmi poukazujú na 
najvyššiu incidenciu na Strednom Slovensku (1 : 518). 

Rodinná genetická záťaž OR sa vyskytuje s meniacou sa frekvenciou závislou na tom, 
či je postihnutý rodič alebo súrodenec alebo iný člen rodiny.  

Výskyt behaviorálnych a pracovných rizikových faktorov u rodičov detí s OR je 
vysoký.  

Výsledky sú jasným argumentom pre potrebu efektívnej intervencie zameranej na 
zdravotnú výchovu rodičov, ich zdravý spôsob života bez fajčenia, alkoholu a nadmerného 
a nevhodného užívania liekov. Vyššia pozornosť musí byť venovaná ochrane zdravia žien 
v gravidite.  
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Úvod 
Dieťa potrebuje k svojmu rozvoju prirodzenú aktivitu, pri ktorej relaxuje, stanovuje si 

vlastné pravidlá a rytmus a dáva svojej psychike čas, aby si usporiadala a uložila aktuálne 
zážitky a poznatky. Zároveň si tak kompenzuje doterajšiu záťaž. Organizmus dieťaťa sa pri 
voľnej činnosti regeneruje a dieťa si odreagúva svoje pocity, konflikty a problémy.  
 

Piesok a hra v piesku 
Piesok je výborná hračka pre deti, ale aj pre dospelých. Hra v piesku je oveľa 

jednoduchšia ako kreslenie, či maľovanie. Deti rady siahajú do piesku, piesok môžu naberať, 
presýpať, stláčať, formovať, robiť postavičky, kresliť obrázky – tieto činnosti majú význam 
pre rozvoj grafomotoriky. Hra s pieskom odzrkadľuje doterajšie skúsenosti malých detí 
a odráža ich problémy na podvedomej úrovni.  

Právo detí na hru je zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa. Ide o tvorivú 
individuálnu, alebo kolektívnu činnosť detí, vykonávanú pre vlastné potešenie. Zároveň je 
formou aktívneho oddychu a napomáha regenerácii síl. Jej základnými charakteristikami sú 
samoúčelnosť a spontánnosť, zapojenie fantázie a je činnosťou typickou pre detský vek. 

Hra v piesku má niekoľko významov. Prispieva k pozitívnemu naladeniu dieťaťa, 
podporuje rozvoj vnímania, myslenia, predstavivosti a pamäte, má význam pre nadväzovanie 
sociálnych kontaktov s vrstovníkmi, umožňuje deťom aktívne sa presadiť v kolektíve. Okrem 
toho hra umožňuje adekvátnu sebarealizáciu dieťaťa a predstavuje preň náhradu „ozajstnej 
činnosti“.  

Podľa psychoterapeutky Sigrid Löwen-Seifertovej, hra dieťaťa v piesku veľa 
prezrádza o jeho osobnosti. Spôsob, akým deti s pieskom zaobchádzajú, poukazuje tiež na 
stupeň ich psychomotorického a sociálneho vývinu.  

Ročné až dvojročné deti sa pokúšajú v piesku zanechať svoje odtlačky. U troj- až 
štvorročných detí do ich hier v piesku vstupujú postavičky, figúrky a zvieratká a začínajú hry 
plné dialógov a úloh. Chlapci sa vyžívajú v bojových scénach, dievčatká uprednostňujú 
zvieratká. K tomuto vývinovému štádiu už patrí aj delenie sveta na dobrý a zlý, na kladných 
a záporných hrdinov.   

Psychoanalytik C. G. Jung rozdeľuje v tomto zmysle deti do štyroch základných 
skupín: 

1. Presné deti – ich svet v piesku musí zodpovedať reálnemu svetu. Napríklad im 
prekáža, ak pod vláčikom nie sú koľajnice. V dospelosti majú však takéto deti dobrú pamäť 
na čísla, vedia dobre odhadnúť situáciu a rýchlo sa orientujú. 

2. Deti plné fantázie – pri hre používajú okrem piesku aj iné materiály (kamienky, 
drievka). Vo svojich predstavách „stavajú zámky“, ktoré nie sú však reálne. Tieto deti 
v dospelosti majú zmysel pre plánovanie, duševné hodnoty uprednostňujú pred materiálnymi 
a majú zmysel pre symboliku.  
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3. Postavičkové deti – najradšej sa hrajú s figúrkami a orientujú sa na živé bytosti. Ich 
postavený hrad z piesku musí mať rytierov, v ich rybníku musia byť ryby (napr. listy zo 
stromov). V dospelosti tieto deti ľahko nadväzujú kontakty a majú dobrý cit pre pestovanie 
medziľudských vzťahov. 

4. Premýšľavé deti – dlho v piesku nevydržia a radšej vymýšľajú nové hry. Takíto 
jedinci v dospelosti hľadajú súvislosti medzi zákonitosťami, majú dobrú organizačné 
schopnosti a záujem o rôzne vedné odbory. 

 
Zdravotné riziká hroziace v pieskoviskách 
Zdravotné riziká možno rozdeliť do dvoch skupín – mikrobiálne a mechanické. 

V rámci mikrobiálneho rizika sa pri nedostatočnej hygiene deti môžu na pieskoviskách 
nakaziť rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami.   

Pri toxokaróze, ktorej pôvodcom je škrkavka psia a mačacia, ide o 
parazitárne ochorenie, ktoré je za určitých podmienok prenosné aj na človeka pri 
nedodržiavaní hygienických opatrení. Prenos je možný hlavne vo vonkajšom prostredí (pôda, 
pieskoviská), kde dochádza k vylučovaniu vajíčok v truse zvierat a dieťa sa nakazí vajíčkami 
škrkaviek v znečistenom piesku. Škrkavka poškodzuje vnútorné orgány, ako je črevo, pečeň, 
obličky, pľúca a zároveň vylučuje toxíny, ktoré poškodzujú organizmus. 

Parazit Toxoplazma gondii vyvoláva ochorenia nazvané toxoplazmóza. Zdrojom 
nákazy je mačací trus, ktorý sa nachádza v znečistenom pieskovisku. Dieťa sa nakazí 
špinavými rukami prostredníctvom vajíčok toxoplazmy. Ochorenie prebieha zvyčajne 
bezpríznakovo a prejaví sa až v dospelosti vo forme uzlinovej, očnej, mozgovej, resp. 
gynekologickej. U tehotných žien infekcia vyvoláva ťažké poškodenie plodu, resp. potrat.  

Giardióza je ochorenie vyvolané prvokom Giardia (Lamblia) intestinalis. Prameňom 
pôvodcu nákazy je mačka. Ochorenie sa prenáša cystami prvoka a manifestuje sa tráviacimi 
ťažkosťami u detí. 

Shigelóza - jej pôvodcom je baktéria Shigeĺla dysenteriae, Sh. sonnei, Sh. flexneri. 
Baktérie sa dostanú do úst dieťaťa špinavými rukami v znečistenom piesku. Ochorenie sa 
prejavuje horúčkou, nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha a vodnatými hnačkami. Dieťa 
je ohrozené najmä dehydratáciou. 

Salmonelóza je hnačkové ochorenie, ktorého pôvodcom je baktéria Salmonela 
enteritidis, S. typhimurium a iné. Najzraniteľnejšou skupinou sú malé deti, ktoré sa infikujú 
pri hraní sa v piesku. Ochorenie prebieha pod obrazom vodnatých hnačiek, vysokých teplôt  
a bolestí hlavy.  

Riziká z mechanického poškodenia predstavujú najmä poranenia injekčnými ihlami 
alebo rozbitým sklom, ktoré sa nachádzajú voľne pohodené v pieskovisku. Okrem 
mechanického poranenia dieťaťa hrozia najmä závažné vírusoví infekcie – vírusové hepatitídy 
a HIV. Nakoľko vírus HIV je citlivý na vonkajšie prostredie, nehrozí pri poranení injekčnou 
striekačkou vysoké riziko infekcie. Naopak vírusy hepatitídy typu B sú 100 krát infekčnejšie 
ako HIV a nakaziť nimi sa dá aj niekoľko týždňov zaschnutou krvou. Najnebezpečnejší je 
vírus hepatitídy typu C, vyvolávajúci závažné ochorenie, ktoré často prechádza do chronicity 
a je nevyliečiteľné.  

V rámci prevencie voči týmto nákazám je dôležité venovať pozornosť preventívnym 
opatreniam. Čo sa týka pieskovísk, sú potrebné pravidelné kontroly, zabránenie vstupu zvierat 
do pieskovísk a ich čistenie od ihiel a odpadkov. Rodičia by mali dbať na to, aby deti 
dodržiavali základné hygienické návyky a rešpektovať pokyny pediatra, pokiaľ ide 
o očkovanie dieťaťa. Zvieratá je potrebné pravidelne odčervovať a absolvovať s nimi všetky 
povinné očkovania. V prípade mechanického poranenia dieťaťa napríklad znečistenou 
injekčnou striekačkou je nutné ranu ošetriť a dezinfikovať a informovať pediatra, ktorý 
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rozhodne o ďalšom postupe (možnosť očkovania proti hepatitíde typu A a B, pravidelné 
sérologické vyšetrenia, resp. sledovanie zdravotného stavu dieťaťa počas 6 mesiacov).  

 
Stav pieskovísk v roku 2006 
V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného zdravotníctva v roku 

2006 sa kontrolovalo dodržiavanie povinností, súvisiacich s prevádzkou pieskovísk podľa 
príslušného nariadenia vlády SR. Vyšetrených bolo 436 vzoriek piesku, z ktorých nevyhovelo 
233 (54,4%) vzoriek. Termotolerantné koliformné baktérie sa zistili v 210 vzorkách (48%), 
Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Enterobacter a enterokoky boli zistené sporadicky. 
V troch vzorkách sa vykultivovala Salmonela (v dvoch vzorkách z piesku v Bratislave 
a v jednej vzorke v okrese Partizánske). Dvadsať vzoriek nevyhovelo z dôvodu prítomnosti 
vajíčok helmintov (tab. 1).  
 
Tab. 1. Výsledky vyšetrenia pieskovísk v roku 2006 

Počet nevyhovujúcich vzoriek z celkového počtu vyšetrených 
vzoriek z dôvodu nálezu: 

Kraj 
Celkový počet 
vyšetrených 

vzoriek 
Termotolerantné 

koliformné baktérie 
a fekálne streptokoky 

Salmonela species 
 

Vajíčka helmintov 
alebo iné vývojové 

štádiá 
  n % n % n % 
Bratislava 104 24 23,1 2 1,9 2 1,9 
Trnava 93 85 91,4 0 0 13 13,8 
Trenčín 26 15 57,7 1 3,8 1 3,8 
Nitra 70 22 31,4 0 0 1 1,4 
Žilina 47 15 31,9 0 0 0 0 
Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 
Košice 42 26 61,9 0 0 0 0 
Prešov 54 23 42,6 0 0 3 5,6 
Spolu 436  210 48,1 3 0,7 20 4,6 

 
 Starostlivosť o pieskoviská komplikuje nedostatok finančných prostriedkov problémy 

s laboratórnymi vyšetreniami piesku (nedostatok laboratórnych pracovísk pri regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike a ich extrémna vyťaženosť). 

 
Závery 
Situáciu ohľadom pieskovísk nemožno považovať za alarmujúcu. Médiá často 

prezentujú skreslené informácie, ktoré dezinformujú verejnosť. 
 Najväčším problémom je znečistenie pieskovísk rôznymi ostrými predmetmi, akými 

sú injekčné striekačky a úlomky skla. Bakteriálne, resp. parazitárne znečistenie pieskovísk na 
jednej strane nemožno bagatelizovať, ale na druhej strane ani zveličovať a venovať mu 
patričnú pozornosť.  

Veľmi dôležitá je zdravotná výchova rodičov a vychovávateľov, ktorí by nemali 
nechávať deti na pieskoviskách bez dozoru a vychovávali ich systematicky k základným 
zásadám osobnej hygieny (pravidelné umývanie rúk, bránenie malým deťom dávať si piesok 
do úst, resp. vkladať si ruky a hračky do úst). 

V rámci osvety je vhodné apelovať na rodičov, aby upozorňovali na znečistené 
pieskoviská vo svojom okolí prevádzkovateľov pieskovísk, resp. príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva. 
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Mikronézske federatívne štáty sú súostrovím, ktoré pozostáva zo 607 koralových 

ostrovov v severom Pacifiku a tiahnu sa v dĺžke 2900 km. Ležia severovýchodne od Papua-
Nová Guinea a východne od Filipín (obr. 1). Ostrovy sú rozdelené do 4 hlavných oblastí – 
ostrovných celkov, ktorými sú: Yap, Chuuk, Pohnpei, Kosrae (1).  

Z historického hľadiska bola Mikronézia pod nadvládou Portugalska, Španielska, 
Nemecka, Japonska a USA. Od roku 1979 sa politicky osamostatnila a je v tzv. voľnom 
zväzku s USA. Súostrovie Chuuk – v minulosti nazývané Truk je najznámejšou časťou 
súostrovia pre vojnových historikov a potápačov. Lagúna Truk bola miestom, kde sídlil 
hlavný vojenský štáb Japonska v južnom Pacifiku. V roku 1944 sa tu odohrala jedna 
z najdôležitejších bitiek, vedená Spojenými štátmi americkými a práve kvôli tomu je dno 
oceánu okolo lagúny miestom, kde sa nachádzajú vraky 12 vojnových lodí, viac ako 200 
lietadiel a inej vojenskej techniky. 

Obr. 1.  Mapa Mikronézie 
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Mikronézia má 108 000 obyvateľov, ktorí používajú 7 oficiálnych jazykov. Menou je 
americký dolár a obyvateľstvo tvoria ostrovania a aziati. Pôrodnosť je 23 detí na 1000 
obyvateľov, pričom dojčenská úmrtnosť je vysoká – 21 detí na 1000 živonarodených. Fertilita 
je približne 5 detí na 1 ženu a veková štruktúra obyvateľov je nasledovná: do 14 rokov 36% 
(obr. 2), od 15 do 64 rokov 61%  a skupina nad 65 rokov tvorí len 3 % tamojšej populácie. 

Čo sa týka morbidity a mortality, u detí sú najčastejšími príčinami respiračné 
ochorenia a infekčné hnačky. U dospelých sú to kardiovaskulárne ochorenia, malígne tumory, 
respiračné ochorenia, nutričné a metabolické ochorenia a iné infekčné choroby (3). 

 

 
 
Obr. 2. Mikronézia – deti 

 
 

 
 
Obr. 3. Nan - Madol 
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Ostrov Pohnpei, ktorého prívlastkom je aj „Záhrada Mikronézie“, je najrozsiahlejším 
a najvyšším ostrovom so 40 riekami a množstvom vodopádov. Tvorí ho tropický prales 
s exotickou flórou a vtáctvom. Na tomto ostrove je aj hlavné mesto – Palikir. 

Najznámejšou historickou pamiatkou je staroveký Nan – Madol, ktorý pozostáva z 92 
umelo vytvorených ostrovčekov,  ktorých štruktúru tvoria obrovské kamenné hranoly, podľa 
všetkého sopečného pôvodu. Rozloha územia je okolo 200 árov a jeho dobudovanie sa datuje 
do obdobia 12. – 13. storočia. Nejasnosti typu – prečo sa takáto obrovská stavba stavala 
uprostred oceánu, aká mechanika sa používala na prenášanie obrovskej kamennej hmoty a 
komu a prečo slúžila, nie sú  doposiaľ objasnené. V literatúre sa táto stavba tiež označuje ako 
„Benátky Pacifiku“.  
 Základom výživy ostrovanov do 20. storočia bola ryža, ryby a rôzne mäsá, zelenina 
a ovocie. V 60. rokoch minulého storočia bolo obyvateľstvu vďaka USA predstavené   
množstvo lacných potravín západného sveta. Do škôl sa zaviedol – americký systém obedov, 
ktorý sa diametrálne líši od zdravej výživy, ktorú  dovtedy obyvatelia uznávali. Tým sa ich 
tradičné jedlo  stalo „jedlom chudobných“ a do popredia sa dostali konzervované importované 
potraviny pomerne nízkej kvality. Aj keď na ostrove rastie 47 druhov banánov, papája, citrusy 
a mnoho ďalších druhov ovocia a zeleniny, tieto sa konzumujú len vo veľmi malom 
množstve. Aj keď koralové útesy sú ideálne pre výlov obrovského množstva a druhov rýb, 
ryby sú konzumované len zriedkavo.  

„College of Micronesia“ je najväčšou vysokoškolskou inštitúciou. Pozostáva 
z niekoľkých fakúlt, ktoré nie sú lokalizované len na ostrove Pohnpei, ale aj na ostatných 
väčších ostrovoch. Univerzitu navštevuje 1500 študentov a vyučujú tu predovšetkým 
cudzinci. U 105 študentov tejto Univerzity sme urobili antropometrické merania 
a dotazníkovou metódou prieskum ich životného štýlu.   
  

Výsledky 
Porovnanie vybraných štatistických údajov z Mikronézie a Slovenska (registrovaných 

WHO), uvádzame na tab. 1. 
Z výskumov o výžive obyvateľstva v Mikronézii, uskutočnených WHO (2) napr. 

vyplynulo, že:  
- v roku 2000 sa narodilo 18% novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou,  
- anémia z nedostatku železa bola potvrdená u 40% žien a 33% detí,  
- hypovitaminóza a avitaminóza A sa vyskytuje u 44% detí. 
 
Tab. 1. Porovnanie údajov registrovaných WHO – Mikronézia a Slovensko 

Údaj Mikronézia 
muži/ženy 

Slovensko 
muži/ženy 

Stredná dĺžka života v rokoch 67/70 70/78 
Pravdepodobnosť úmrtia do 5. roku veku 23/1000 9/1000 
Pravdepodobnosť úmrtia medzi 15. a 60. rokom/1000 198/166 201/77 
Výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa ($) 292 1061 

  
V  našom hodnotení výživy, t.j. sledovaní príjmu požívatín a režimu stravovania sme 

zistili, že 83% respondentov z nášho súboru denne konzumuje ryžu, iba 4% denne konzumujú 
ovocie, 9% zeleninu, vajcia, mlieko a mliečne výrobky nekonzumuje denne nikto,  snack 13% 
a „fast food“ 17%. Až 88% adolescentov pije najmenej jedenkrát denne sladený nápoj. 

Počas výskumu, ktorý prebiehal v rokoch 1987 – 88 u obyvateľov Mikronézie, sa 
u 33% mikronézskych žien potvrdila nadváha a u 30% obezita. Rovnaký výskum bol 
opakovaný v rokoch 1993 – 94 a vtedy už 81% žien patrilo do kategórie obéznych a dokonca 
aj u 65% mužov bola potvrdená obezita. 
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Tab. 2. Výsledky antropometrických meraní – porovnanie adolescentov z Mikronézie s výsledkami VI. 
celoštátneho prieskumu na Slovensku z roku 2001 

 Výška (cm) sx Váha (kg) sx BMI  sx 
chlapci 168,48 5,53 75,59 16,48 26,6 5,2 Mikronézia 
dievčatá 156,03 5.22 65,37 15,92 28,7 12,0 
chlapci 179,6 6,73 70,35 11,23 21,78 3,08 Slovensko 
dievčatá 165,53 6,26 57,60 8,09 21,02 3,09 

 

 
 Obr. 1. Porovnanie adolescentných chlapcov 

 
Slovenskí adolescentní chlapci sú o 11 cm vyšší. Váha slovenských adolescentných 

chlapcov je o 5,24 kg nižšia a rovnako aj BMI je o 4,82% nižší v porovnaní s mikronézskymi 
adolescentnými chlapcami. 

 
Obr. 2. Porovnanie adolescentných dievčat 
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Slovenské adolescentné dievčatá sú o 9,5 cm vyššie. Váha slovenských 

adolescentných dievčat je 7,7 kg nižšia a rovnako aj BMI je o 7,68% nižší v porovnaní 
s mikronézskymi adolescentnými dievčatami (4).  

 
Záver 
Aj keď je evidentné, že na ostrove existuje výchova k zdravému životnému štýlu, 

nakoľko existuje poradňa zdravia, ktorú môžu obyvatelia kedykoľvek navštíviť, robia sa akcie 
zamerané na najčastejšie zdravotné problémy obyvateľov a na hlavnej ulici sú neustále 
vystavované propagačné materiály, ktoré nabádajú občanov k zvýšenému záujmu o svoje 
zdravie, zatiaľ sa však ich efekt neprejavil. Otázne je, či by nebolo vhodnejšie vzdelávať 
obyvateľstvo a vypracovávať štúdie, ktoré súvisia s ich myslením a kultúrnymi tradíciami  
ostrovanov, ktoré sú im vlastné.  

A čo je najdôležitejšie, ostrovania potrebujú väčší počet zdravotníckych zariadení 
a väčší počet zdravotníckych pracovníkov, konkrétne lekárov a zdravotné sestry, ktorí by boli 
ochotní v tejto oblasti pracovať a takto ostrovanom pomôcť pre zlepšenie ich zdravotného 
stavu. 
 
Literatúra: 
1. www.who.int/countries/fsm/en/  
2. www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/F48F2722-5FE8-496B-ABCC-  
3. www.who. int/healthmetrics/tools/logbook/en/logbook.cfm?ISO3=FSM&lang  
4. Bernasovská K, Kovářová M, Rimárová K, Kimáková T. Vybrané somatické ukazovatele poslucháčov 

medicíny v porovnaní s inými populačnými skupinami. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava : ÚVZ 
SR, 2006, 365 s. (s. 214-220). 
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RÓMOVIA AKO ZRANITEĽNÁ KOMUNITA V KONTEXTE EURÓPY 
– ASPEKTY ZDRAVIA1  

 
K. Rimárová 

Ústav hygieny a verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice 
prednostka: prof. MUDr. K. Bernasovská, CSc. 

  
Krajiny strednej a východnej Európy v rámci zlepšenia situácie rómskych komunít 

vyhlásili v spolupráci s medzinárodnými organizáciami (15, 16, 17) tzv. Dekádu inklúzie 
Rómov do spoločnosti (Roma Dekade Inclusion 2005 – 2015).  

Hlavné plány týchto aktivít by mali zlepšiť všeobecnú situáciu Rómov a sú rozdelené 
do niekoľkých základných oblastí resp. priorít. Vzdelanie patrí medzi základné aktíva, ktorým 
disponujú jednotlivci, skupiny, lokality, komunity. Je štatisticky potvrdeným faktom, že 
nezamestnanosť predovšetkým dlhodobá nezamestnanosť sa najsilnejšie spája 
s nekvalifikovanou pracovnou silou, ktorá ukončila prípravu na povolanie s nízkym stupňom 
vzdelania. Vzdelanie je jednou zo všeobecných priorít zlepšenia situácie Rómov, základom 
pre zlepšenie kvality života, základom pre budúcu zamestnanosť (9, 10). Mnoho rómskych 
detí vyrastá v školách a škôlkach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti rómskych komunít. Nízke 
vzdelanie a následná selekcia v trhu práce zhoršujú celkový sociálno-ekonomický stav 
populácie a jednotlivca. Vzdelanie je jedným základným preventívnym faktorom 
v predchádzaní chudoby a zraniteľnosti.  

Ďalšou závažnou oblasťou je zamestnanosť. Postavenie rómskych obyvateľov na trhu 
práce sa po roku 1990 výrazne zhoršilo. Nízka úroveň zamestnanosti zároveň znamená 
sociálnu chudobu. Zamestnanosť je podmienená tak všeobecnou zamestnanosťou v tej ktorej 
krajine, ale zároveň je podmienené úrovňou vzdelania, prípadne aj profilizáciou vzdelania.  

Tretím základným parametrom iniciatívy je bývanie a jeho zlepšenie. Súvisí s nízkou 
sociálno-hygienickou úrovňou rómskych obydlí. Zlepšenie bývanie samozrejme podmieni aj 
vyššiu hygienickú úroveň a zníži počet hlavne infekčných ochorení (10, 13).  

Zdravie je štvrtou prioritou tejto iniciatívy. Údaje o zdraví rómskej populácie 
v krajinách východnej a strednej Európy sú limitované a naznačujú zhoršenú kvalitu zdravia 
v minoritných rómskych komunitách a zároveň volajú po nutnej potrebe túto skupinu cielene 
sledovať (5, 6, 7, 8). V rómskej komunite je vyšší výskyt infekčných ochorení, je nižšia 
preočkovanosť, ale chýbajú cielené štúdie, ktoré by túto skutočnosť presne objasnili. Rómska 
populácia sa ako odlišné etnikum samozrejme odlišuje svojimi typickými biologickými 
a imunologickými parametrami od populácie ostatnej (1, 2, 3, 4). Spoločným znakom rómskej 
populácie je odlišný spôsob životného štýlu, vnútorná kohezivita, nízky stupeň vzdelania 
a zamestnanosti, zlé zdravotné uvedomenie, veľmi vysoká prevalencia fajčenia, alkoholizmu 
a nezdravé stravovacie návyky (6, 7, 8, 9, 10).  
 

                                                
1 Predkladaná práca je súčasťou grantu VEGA a KEGA 3/4260/06.  
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Základné zdravotné charakteristiky rómskej populácie  
 Rómovia, ktorí majú dobrý zdravotný stav, považujú sami seba za obdarených 
šťastenou, ostatní so zlým zdravotným stavom sa pokladajú za tých, ktorí priazeň šťasteny 
stratili. V myslení Rómov je teda zdravotný stav niečím, čo je nám jednoducho dané do 
vienka. Rómsky prístup ku „gadžovskej“ zdravotníckej starostlivosti je zvláštny v tom, že ju 
používajú len v prípade určitej krízovej situácie, keď zlyháva ich ľudová medicína. Táto 
krízová situácia môže často život Rómov doslova ohrozovať. Rómovia považujú zdravotnícku 
starostlivosť za viac škodlivú ako prospešnú. Rómovia často neadekvátne svojmu stavu 
požadujú, aby ich ošetrovali len známi a slávni lekári a požadujú špecifickú starostlivosť 
napriek protestom lekárov a zdravotníckeho personálu. Tiež často požadujú liek určitej farby 
alebo konzistencie na určité ochorenia. Podľa svojich návykov preferujú viac starších 
a skúsenejších lekárov a viac mužov ako ženy (10).  
 Vo väčšine európskych krajín má väčšina Rómov očakávanú dĺžku života pod 50 
rokov Chudoba, predsudky a ostatné sociálno-ekonomické faktory významne ovplyvňujú 
dĺžku života. Rómska kultúra a ich kultúrne a hygienické zvyklosti môžu prinášať zvýšené 
riziko pre niektoré ochorenia. Niektoré rituály a viera v silu tzv. purifikačných obradov vedie 
u Rómov ku určitej rezistencii voči imunizácii a vakcinácii. Ich sociálna izolácia znižuje aj 
prevalenciu zdravotného preventívneho skríningu, ktorý sa bude viac dotýkať a viac 
ochraňovať majoritnú populáciu (16).  
 Ich tzv. „marimé“ a názory, že dolná polovica tela je nečistá a určitým spôsobom 
tajomná a mystifikovaná, môžu tvoriť významnú prekážku v prevencii nádorov krčku 
maternice a hrubého čreva. Sociálny kontext rómskeho prístupu k zdraviu a náboženstvu 
začína prístupom Rómov k „čistému a nečistému“, chorobe a zdraviu, podozrievavosti 
a nepodozrievaniu.  
 Stravovanie Rómov súviselo s ich spôsobom života, kde väčšina pracovala ako drobní 
remeselníci a v čase sezónnych prác boli využívaní ako lacná pracovná sila. Etnická skupina 
Rómov je z hľadiska podrobnejšieho nutričného sledovania pomerne problematická. Jedným 
z dôvodov je aj komunikačná bariéra. Náš štát nedisponuje údajmi popisujúcimi zdravotný 
stav a jeho ukazovatele (napr. chorobnosť alebo úmrtnosť) členenými podľa etnických skupín. 
Medzi širšou zdravotníckou verejnosťou existuje podozrenie, že výskyt niektorých porúch 
zdravotného stavu (napr. obezita, ortopedické chyby a pod.) je relatívne častejší u rómskych 
detí ako u väčšinovej populácie (7, 8, 9, 10). V súčasnosti pre Rómov je však charakteristická 
vysoko energická diéta, nízka spotreba mliečnych výrobkov, zeleniny, ovocia, vysoká 
spotreba alkoholických nápojov, soli, cigariet, čo má za príčinu vysoký výskyt obezity hlavne 
v staršom veku a celkovo zlý zdravotný stav. Aj napriek zlým stravovacím návykom a zlej 
ekonomickej situácii je na Slovensku, a podobne aj v Čechách a Maďarsku, len malý podiel 
rómskych detí, ktoré stále hladujú. Mnohé údaje naznačujú, že najväčšie riziko podvýživy sa 
vyskytuje v Bulharsku a Rumunsku (15, 16, 17). Malnutrícia negatívne vplýva na priebeh 
choroby u detských pacientov a v rómskej populácii sa môže podieľať na zdravotne 
závažných komplikáciách (16).  
 Rómovia majú vzhľadom na svoje odlišné sociálne cítenie úplne iný prístup ku 
chorobe. Pre Rómov ochorenie nie je záležitosťou individuálnou, ale aj je to pojem širšieho 
sociálneho rozsahu. Vážna choroba v rómskej populácii hlboko zasahuje všetkých 
príbuzných, ktorí sa utiekajú a zhromažďujú k lôžku postihnutého. Stretnutie a kumulácia 
Rómov v okolí chorej osoby z ich komunity je čiastočne spôsobené zvykom, ale je to zároveň 
aj nefalšovaným prejavom súdržnosti v utrpení chorého a jeho príbuzných. Rodiny Rómov sa 
pri ochorení spájajú a stretávajú, čo je jednou z najdôležitejších hodnôt v rómskej kultúre a 
súdržnosti. Vedomosti o niektorých presvedčeniach a názoroch Rómov o chorobe, zdraví 
a sociálno-kultúrnych aspektoch sú efektívne na to, aby sa s Rómskou komunitou dobre 
komunikovalo. V prípade, že nemocnica ošetruje a pracuje v rómskej komunite je nutné mať 
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určité priestory aj pre túto rodinnú spoločnosť. Rómovia majú obrovský strach a rešpekt 
z akejkoľvek chirurgickej procedúry a z anestézie. Pre nich vlastne osoba, ktorá je v anestézii 
prekonáva tzv. „malú smrť“ (16).  

Rómski novorodenci majú štatisticky nižšie pôrodné hmotnosti, dĺžky, priemery 
obvodu hrudníka a obvodu hlavy, nižší gestačný vek. V rómskej populácii rodičiek je 
štatisticky významne vyššia prevalencia negatívnych sociálnych charakteristík: nízke 
vzdelanie, nezamestnanosť, fajčenie, nižší vek rodičiek a otcov detí, rodinný stav bez 
partnera. Výsledky reprodukčných štúdií poukazujú na významné rozdiely medzi 
reprodukčnými a novorodeneckými charakteristikami v skupine minoritných rómskych 
matiek a majoritnej populácie. Zostáva otázkou, do akej miery sú tieto nerovnosti v zdraví 
spôsobené sociálnymi faktormi a do akej miery faktormi etnickými (4).  

Je známe, že rómska populácia má na rozdiel od ostatných iné antropometrické 
charakteristiky. Náš výskum potvrdil rozdiely v základných novorodeneckých 
a gynekologických indikátoroch medzi rómskou populáciou a ostatnými. Rómski novorodenci 
mali pôrodnú hmotnosť v priemere o 372,05 g nižšiu ako nerómski, pôrodnú dĺžku v priemere 
o 2,02 cm menšiu. Medzi rómskymi novorodencami bolo 47,3 % takých, ktorých dĺžka bola 
menšia ako 48 cm, u nerómskych to bolo 20,54 %. Rómski novorodenci mali tiež nižšie 
obvody hlavy a hrudníka. Pri porovnaní našich priemerných novorodeneckých parametrov s 
parametrami Berasovského a Bernasovskej (4), môžeme povedať, že novorodenci z rokov 
2003 – 2006 mali všetky základné novorodenecké indikátory nižšie ako novorodenci z rokov 
1991 – 1992.  

 Bernasovský a Bernasovská (4) sledovali tiež vzťah medzi vekom rómskych matiek 
a ich telesnou výškou k pôrodnej hmotnosti a dĺžke ich detí. Z ich výsledkov vyplýva, že 
pôrodná hmotnosť sa zvyšuje so zvyšovaním veku matky pomerne rovnomerne. Maximálne 
rozdiely boli zaznamenané medzi najmladšou vekovou skupinou (14- až 16-ročné matky) 
a najstaršou vekovou skupinou (41-ročné matky a staršie). Pri výskumoch Bernasovského 
a Bernasovskej (4) bol rozdiel pôrodných hmotností chlapcov týchto matiek v priemere 503 g, 
u dievčat bol tento rozdiel 346 g. Taktiež sa pozorovala pozitívna korelácia medzi telesnou 
hmotnosťou donosených rómskych novorodencov a telesnou výškou ich matiek u Rómov 
žijúcich v Košiciach a Prešove.  

Novorodenecká hmotnosť je najdosiahnuteľnejším a najprístupnejším parametrom 
odrážajúcim celkové komplexné vplyvy počas vnútromaternicového vývinu, pričom musíme 
zohľadniť aj etnický aspekt. Preto vzniká otázka, či limit Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) pre nízku pôrodnú hmotnosť 2500 g je štandardný aj pre rómskych novorodencov. 
Neskôr WHO navrhovala nahradenie pojmu „ nedonosený, nezrelý“ pojmom deti s pôrodnou 
hmotnosťou nižšou ako 2500 g. Údaje o nízkej pôrodnej hmotnosti sú citované viacerými 
autormi. Malá vo svojej štúdii pozorovala, že 19,5 % detí s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 
2500 g v skupine rómskych novorodencov z Teplíc a 12,8 % v skupine z Hradca (12). 
Pomerne vysoká prítomnosť nízkej pôrodnej hmotnosti (36,9 %) bola poukázaná Zemanom u 
rómskych novorodencov z Prahy (18). Podľa štúdie Dejmeka a kol. na východnom Slovensku 
priemerný rómsky novorodenec je asi o 350 g ľahší ako jeho nerómsky vrstovník (5). 
Hmotnosť 2500 g pri narodení nedosiahlo takmer 9 % zrelých rómskych detí. Seres sledoval 
výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti u novorodencov v okrese Rožňava od roku 1995 – 1997 
a zistil, že za uvedené obdobie prevalencia nízkej pôrodnej hmotnosti dosiahla hodnoty 
u rómskych novorodencov od 13,7 % do 15,1 %, u nerómskych novorodencov boli hodnoty 
v rozpätí od 3,3 % do 5,2 % (14). Preto viacerí autori navrhujú zníženie hranice nízkej 
pôrodnej hmotnosti rómskych novorodencov na 2250 g. Podľa Bernasovského a Bernasovskej 
(4) rómski novorodenci s pôrodnou hmotnosťou pod 2500 g, ale viac ako 2250 g, sa ukázali 
väčšinou ako zrelé deti. Boli schopné prispôsobiť sa prostrediu lepšie v porovnaní 
s nerómskymi deťmi, ktoré sa ukázali viac nezrelé, hoci im bola poskytovaná tá istá 
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starostlivosť. Z výsledkov nášho výskumu, ale aj z pozorovaní viacerých autorov vyplýva, že 
rómski novorodenci sa podstatne líšia od novorodencov ostatnej majoritnej populácie. Návrh 
zmeniť nízku pôrodnú hmotnosť u rómskych novorodencov nie je len štatistickým 
rozhodnutím, je to tiež odporučenie pre klinickú prax, ako lepšie zabezpečiť starostlivosť 
predčasne narodených detí.  

 Rómske rodičky v našom súbore sú o 2,64 roka mladšie ako ostatné, rómski otcovia sú 
o 3,08 roka mladší ako nerómski. Až 9,25 % rómskych rodičiek malo menej ako 18 rokov, 
u nerómskych matiek to bolo 0,73 %. Podľa Mocovej vo vekovej skupine do 18 rokov bola 
častosť pôrodov u Rómov asi 8-krát vyššia ako u Nerómov (13). Kumanová potvrdila, že 
v zaostalých rómskych lokalitách vyše 30 % tvoria matky, ktoré svoje prvé dieťa porodili vo 
veku 15 – 17 rokov. Taktiež zaznamenala postupné znižovanie priemerného veku rodičiek 
(11). Na začiatku 20. storočia bol priemerný vek rómskych rodičiek v Plaveckom Štvrtku až 
31 rokov, v polovici storočia to bolo 25,2 roka a v 90. rokoch 22,4 roka. V našom súbore mali 
rómske rodičky priemerný vek 24,68 roka. Nárast priemerného veku mohol byť spôsobený 
zvýšeným počtom starších rodičiek. Pôrodnosť rómskych dievčat pred 16 rokom je vážnym 
spoločenským problémom (11). Antropologické výskumy rómskej populácie na našom území 
naznačili, že k pohlavnému dospievaniu u rómskych dievčat dochádza neskôr (o 0,8 – 1 rok) 
ako u nerómskej populácie. Teda 16 ročné matky nie sú fyzicky a ani psychicky pripravené na 
rodičovstvo.  

 V nami skúmanej skupine rómskych rodičiek bol počet žien k jednotlivým počtom 
pôrodov približne vyrovnaný, pohyboval sa okolo 20 % pre všetky počty pôrodov. V skupine 
nerómskych matiek bolo najviac druhorodičiek (44,68 %), päť a viac pôrodov malo len 0,41 
% žien. Počet spontánnych a umelých potratov bol mierne vyšší u nerómskych žien. Podľa 
štúdie Seresa (14) v roku 1982 bola potratovosť rómskeho obyvateľstva 1,5-násobná oproti 
ostatnému obyvateľstvu. V roku 1996 bola potratovosť Rómov dvojnásobná. V našej 
prierezovej štúdii medzi nerómskymi ženami bol až 2-krát častejší cisársky rez, tiež sa 
častejšie vyskytli iné komplikácie pri pôrode v porovnaní s Rómkami.  

 Vzdelanie je dôležitým sociálnym faktorom, ktorý ovplyvňuje rast, vývin a zdravotný 
stav jedinca. Naše výsledky potvrdili, že 92,29 % Rómiek má len základné vzdelanie. 
U nerómskych žien vyššie vzdelanie (94,53 %). Dosiahnuté vzdelanie samozrejme 
ovplyvňuje aj ekonomickú aktivitu matky. Zisťovaním sociálneho statusu žien sme potvrdili, 
že rómske ženy sú vo veľkej miere nezamestnané (95,63 %). Nerómskych zamestnaných 
a študujúcich žien bolo 62,93 %.  

 Nižšie antropometrické parametre rómskych novorodencov môžu byť spôsobené aj 
nesprávnou životosprávou matky počas tehotenstva. To potvrdzuje aj fakt, že až 41,86 % 
rómskych matiek v našom súbore pravidelne fajčí. V skupine nerómskych žien je to len 10,15 
% žien. Výskum tiež potvrdil, že alkohol a kávu požívajú častejšie nerómske ženy ako 
rómske. Dejmek a kol. (5) sa zaoberali vzorkou 2260 tehotných žien z Teplíc a Prachtíc 
v rokoch 1994 – 1995. Zistili, že u matiek fajčiarok je riziko predčasných pôrodov až 3,2-krát 
väčšie ako u nefajčiarok, u Rómiek je riziko 6,5-krát vyššie. Predchádzajúce štúdie autorov, 
ktoré sa zaoberali prenatálnymi faktormi poukazujú na fajčenie ako závažný sociálny faktor 
vplývajúci na priebeh tehotenstva a novorodenecké parametre. U fajčiarok je hmotnosť 
a dĺžka detí všeobecne. Deti narodené matkám – fajčiarkam mali v priemere o 107 g nižšiu 
pôrodnú hmotnosť ako deti narodené matkám – nefajčiarkam. Deti fajčiarok boli v priemere 
o 1,3 cm kratšie, tiež obvod hlavy týchto novorodencov bol o 0,2 cm menší. Tieto rozdiely sa 
ukázali ako štatisticky vysoko významné (5).  

 Na zmenách novorodeneckých a reprodukčných ukazovateľov sa podieľajú takmer 
všetky faktory, ktoré sme v našej štúdii sledovali: genetické, etnické, sociálno-ekonomické, 
anamnestické a návykové. Etnikum sa výrazne uplatňuje pri počte pôrodov, nižšej pôrodnej 
hmotnosti a obvode hlavy novorodenca. Treba pripomenúť, že rómske etnikum a jeho 
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populačný podiel neustále narastá v porovnaní s demografickými ukazovateľmi ostatnej 
populácie, preto bude potrebné aj naďalej sa zaoberať zdravotným stavom Rómov. 
V prierezových štúdiách z nášho pracoviska tvorili rómske rodičky takmer 30 % celkovej 
vzorky súboru, takže percento rómskeho etnika v porovnaní s majoritnou populáciou sa veľmi 
výrazne zvyšuje vzhľadom na nízku pôrodnosť majoritnej nerómskej populácie. 
 
  Záver  

 V celej strednej a východnej Európe žije pomerne vysoké percento rómskeho 
obyvateľstva, ktoré možno hodnotiť ako tzv. marginálnu skupinu. Táto etnická skupina 
obyvateľov má veľmi nízke vzdelanie, žije z relatívne nízkych sociálnych dávok a má nízku 
sociálno-ekonomickú úroveň. Sociálne problémy Rómov predstavujú vysokú ekonomickú 
závislosť tejto skupiny obyvateľov od štátu a vytvárajú začarovaný kruh, ktorý rozširuje 
sociálno-ekonomické rozdiely medzi Rómami a väčšinovým obyvateľstvom. Sociálne, 
environmentálne a návykové faktory sa zreteľne odrážajú aj v úrovni zdravia a tzv. 
zdravotných indikátoroch (chorobnosť, úmrtnosť, novorodenecká hmotnosť, dojčenská 
úmrtnosť, zmeny antropometrických parametrov, výskyt tak infekčných ako aj neinfekčných- 
civilizačných ochorení).  
 Výsledky jasne potvrdzujú na nutnosť ďalšieho špeciálneho sledovania zdravotných 
indikátorov u rómskeho etnika. Vysoká miera pôrodnosti minoritnej populácie bude viesť k 
zvyšovaniu počtu rómskeho etnika a k zhoršovaniu zdravotných indikátorov celkovej 
populácie. Riešenie rómskej problematiky nebude jednoduchou záležitosťou v kontexte tak 
jednotlivých štátov EÚ ako aj v globálnom meradle.  

Výsledky národných a medzinárodných štúdií jasne poukazujú na nutnosť špeciálneho 
sledovania zdravotných indikátorov u rómskeho etnika. Plénum Európskeho parlamentu 
schválilo správu o situácii rómskych žien v Európskej únii. Tá konštatuje, že rómske ženy v 
súčasnosti patria medzi najohrozenejšie skupiny a jednotlivcov tak v EÚ, ako aj 
v pristupujúcich krajinách. Podľa poslancov je preto potrebné bojovať proti ich dvojitej 
diskriminácii na etnickom aj rodovom základe. Schválený text žiada štáty Únie, aby rómskym 
ženám zaistili prístup k základnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti a aby vytvorili a 
uplatňovali politiky, ktoré zaistia neobmedzený prístup do systému zdravotnej starostlivosti aj 
komunitám, ktoré sú zo spoločnosti najviac vylučované. Správa poukazuje na výskumy, 
podľa ktorých priemerná dĺžka života rómskych žien je v niektorých zemepisných oblastiach 
kratšia ako dĺžka života ostatných žien. Rómske ženy sú podľa poslancov navyše vylučované 
zo zdravotnej starostlivosti a často majú k tejto starostlivosti prístup len v naliehavých 
prípadoch alebo pri pôrode. Riešenie rómskej problematiky je globálne a nebude jednoduchou 
záležitosťou. Vyžiada si zapojenie všetkých sfér našej spoločnosti a najmä samotných Rómov 
a ich organizácií. Bude nutné pritom rešpektovať osobitosť rómskej menšiny, ich odlišný 
historický pôvod, mentalitu, kultúru. Rómske etnikum a jeho populačné zastúpenie neustále 
narastá.  
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Úvod 
Rómovia sú považovaní za celoeurópsky špecifickú neteritoriálnu menšinu. Podľa 

posledných odhadov na Slovensku žije v súčasnosti zhruba 320 000 – 400 000 Rómov, čo 
predstavuje približne 6 – 7 % z celkového počtu obyvateľov, čím sa zaraďujeme medzi 
krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe (1). 

Problémom pri štúdiu zdravia tohto etnika je nielen jeho sociálne a kultúrne odlišný 
spôsob života, ale aj nemožnosť zberu údajov podľa etnickej príslušnosti. Preto zdravotný 
stav rómskej populácie je málo preskúmaný v porovnaní s majoritou Slovenskej republiky 
(SR). Podľa našich i zahraničných výskumov je zdravotný stav Rómov horší, ako v ostatnej 
populácii – výrazne kratšia stredná dĺžka života (cca o 10 rokov menej ako majorita), zvýšený 
výskyt obezity, diabetu, porúch kardiovaskulárneho systému, niektorých druhov nádorov 
(napr. karcinóm pľúc) a vysoké percento sociálneho vylúčenia.  
 

Materiál a metódy 
Potrebné údaje poskytlo MZ SR formou 800 vyplnených dotazníkov, získaných 

v projekte „Hodnotenie efektivity výchovy ku zdraviu vykonávanej terénnymi zdravotnými 
asistentmi“. Hlavným riešiteľom bol Odbor podpory zdravia Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky v partnerstve s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom 
v Prešove a Katedrou verejného zdravotníctva FZSP, Trnavskej univerzity v Trnave. 

Počet respondentov vo veku 15 až 65 rokov, predstavoval cca 2% z rómskej populácie 
(z odhadovaných asi 35 tisíc), ktorá žije v osadách, v ktorých pracujú rómski zdravotní 
asistenti (2).     
 

Výsledky a diskusia 
Niekoľko národných správ poukázalo na odlišné demografické správanie rómskej 

minority na Slovensku. Rómovia sú populáciou s progresívnou vekovou štruktúrou, t.j. 
s vysokým podielom detskej populácie, nízkym podielom obyvateľstva nad 60 rokov. Podiel 
obyvateľov starších ako 60 rokov predstavoval v r. 2001 iba 3,6% z celej rómskej populácie, 
zatiaľ čo celoslovenský priemer bol 15,5% (3, 4). Je známe, že široká základňa pyramídy 
rómskej populácie sa s pribúdajúcim vekom rýchlo zužuje v dôsledku vysokej úmrtnosti 
Rómov v pomerne mladom veku, a preto šírka vekovej pyramídy pre celú populáciu SR od 
veku 35 rokov trvale prevyšuje rómsku (5). Nami zistený priemerný vek rómskej populácie 
bol 32,6 rokov (SD ± 10,52). Najviac Rómov sa teda nachádzalo vo vekovej skupine 30 – 34 
rokov (21,5%). Výsledky ukázali následne prudký pokles počtov vo vyšších vekových 
skupinách rómskej populácie. Podiel obyvateľov starších ako 60 rokov predstavoval v 
sledovanom súbore iba 0,4%. Výsledná pyramída rómskej populácie sa aj v našom prípade 
s pribúdajúcim vekom veľmi rýchlo zužuje, čo len potvrdzuje doterajší trend vývoja rómskej 
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populácie (obr. 1). Niektorí autori popisujú, že štruktúra Rómov podľa pohlavia je iná 
(prevažujú muži, v roku 1980 – na 1 muža 0,97 ženy), ako u majoritnej populácie (rok 2001 – 
na 1 ženu pripadalo 0,94 muža) (4, 5). Našou prácou sa zistilo, že v sledovanej rómskej 
populácii prevažujú vo vyššej miere ženy (65,2%) ako muži (34,8%) – obr. 1. Môžeme teda 
usudzovať, že rómska populácia v SR sa z hľadiska vývoja pohlavia za posledných 25 rokov 
značne zmenila svojím pomerom zastúpenia žien a mužov (na 1 ženu pripadá 0,53 muža). 
Možností, ktoré mohli spôsobiť danú zmenu môže byť viacero – spôsob zberu údajov, vyššia 
neochota mužov zúčastniť sa nášho sledovania, vyššia úmrtnosť mužov za posledných 25 
rokov a pod. Preto by bolo zaujímavé podrobnejšie sledovanie tohto javu. 

 

 
 

Obr. 1. Percentuálne rozdelenie 783 respondentov podľa veku a pohlavia, Prešovský kraj, 2006 
 

Na základe údajov Mikrocenzu (6) z roku 1996 je vzdelanostná štruktúra populácie SR 
nasledovná: ZŠ 21,9%, učňovka 34%, stredná škola, 29,8% a VŠ 14,4%. Podľa údajov z 
posledného sčítania obyvateľstva v roku 1991 prevažuje u Rómov základné vzdelanie – 
76,68%, učňovku má 8,07%. Vyššie vzdelanie, odborné, úplné stredoškolské a vysokoškolské 
vzdelanie nepresahuje 2% (6). Podľa Sčítania obyvateľstva z r. 2001 má 77 % Rómov iba 
základné vzdelanie, 3,7 % nemá žiadne vzdelanie (6). Naše výsledky potvrdili veľmi 
nepriaznivú vzdelanostnú úroveň rómskej populácie voči majorite v SR. Zistili sme, že 
základnú školu má ukončenú v priemere asi o 7% menej rómskej populácie, ako udávajú iné 
sledovania. Taktiež sme zistili oveľa vyššie percento Rómov (15%) oproti doterajším údajom 
(3,7%), ktorí nemajú ukončenú ani základnú školu. Zistili sme vyšší podiel Rómov (12,9%), 
ktorí ukončili stredné vzdelanie.  

Nízka vzdelanostná úroveň rómskej populácie, a to nie len v SR je pravdepodobne 
spôsobená odlišným vnímaním života a životných hodnôt. Radičová a spol. (6) vo svojej 
štúdii zistili, že rómski respondenti majú problém chápať vzdelanie ako istý druh investície. V 
ich okolí sa nenachádza pozitívny vzor, či skúsenosť, ktorá by potvrdzovala vzťah medzi 
vzdelaním a úspešnosťou na trhu práce. Súvisí to predovšetkým s dlhodobo a historicky 
nezakorenenou hodnotou vzdelania v našej spoločnosti a poddimenzovanosťou vzdelanostnej 
štruktúry Rómov. Zvyšovanie vzdelania v ich prípade znamená dosahovanie najnižších 
stupňov vzdelávania, ktorých hodnota po roku 1989 výrazne klesla. Vzdelávanie je pre 
Rómov inštitucionalizované majoritnou spoločnosťou, je to pre nich vonkajší svet a výdavky 
na vzdelanie chápu ako zbytočný výdavok, stratu finančných zdrojov v ich momentálnej 
situácii. Myslíme si, že na základe týchto informácií budú stratégie v oblasti vzdelávania 
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musieť brať tento fakt do úvahy. Nevieme však s určitosťou predpovedať, ako by sa dal tento 
stav čo najskôr zlepšiť, keďže rómska populácia nechápe vzdelanie ako životnú hodnotu, ale 
ako povinnosť voči štátu. Potvrdzuje sa tým myšlienka, i napriek snaženiu majority nemožno 
v riešení rómskej situácie dosiahnuť žiaden výrazný pokrok bez záujmu a enormného 
snaženia práve tých ktorých sa to bytostne dotýka. 

V našej práci sa potvrdilo, že vzdelanosť Rómov má signifikantný vplyv na 
zamestnanosť (obr. 2), ktorá je v rómskej populácii veľmi nízka. Iba 14,7% Rómov má prácu. 
Zistili sme, že nezamestnanosť rómskej populácie v sledovanom súbore (85,3%) je oveľa 
vyššia ako udáva štatistické sledovanie „Sčítania obyvateľstva“ z r. 2001 (72,6%). Môžeme 
teda konštatovať, že nezamestnanosť rómskej populácie je viac ako štvornásobne vyššia, ako 
priemer SR (19,2%) (4, 7). Keďže sa nám podarilo potvrdiť, že zamestnanosť má 
signifikantný vplyv (P < 0,05) na mesačný príjem rómskej rodiny, neprekvapili nás zistenia o 
priemernom mesačnom príjme rómskej rodiny, ktorý je len okolo 7000 Sk a fakt, že iba 
14,7% Rómov má príjem nad 11 000 Sk za mesiac. 
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Obr. 2. Percentuálne rozdelenie 737 respondentov podľa zamestnanosti a vzdelania, Prešovský kraj, 2006 
 

Výsledky poukázali na veľmi nízku dostupnosť kvalitnej pitnej vody (43,6%), ktorá 
bola dokonca ešte nižšia ako uvádzajú autori štúdie (3, 8) „Zdravotný stav detí a žien žijúcich 
v chudobných komunitách SR“ (55%) (9). Prevažujúce percento rómskej populácie má teda 
prístup k menej kvalitnému zdroju pitnej vody, a to studni, potoku, rieke, prameňu (56,4%). 
Napriek tomu výskyt hnačkových ochorení za posledný mesiac bol relatívne nízky (22,8%). 
Hodnotenia ukázali, že zdroj vody má signifikantný podiel (P < 0,05) na výskyte 
hnačkovitých ochorení v rómskom etniku. Rómovia, ktorí mali dostupný obecný vodovod 
mali za posledný mesiac 1,6-krát menej hnačkových ochorení oproti tým, ktorí používali iný 
zdroj vody. Ďalším aspektom, ktorý súvisí so zdravými životnými podmienkami je správna 
likvidácia odpadov. Väčšina rómskej populácie (78,9%) likviduje správne svoje odpadky do 
kontajnera. Zvyšné percento likviduje odpady netypickejšími spôsobmi, či už na skládke 
(16,3%), do vlastnej jamy (0,4%) alebo okolo domu (2,9%). Hoci je toto percento nižšie (cca 
20%) možno predpokladať, že komunálny odpad, ktorý podlieha rýchlemu rozpadu môže mať 
určitý negatívny vplyv na zdravotný stav rómskeho etnika a majority žijúcej v okolí. 

Pri subjektívnom hodnotení typu postavy sa zistil veľmi malý podiel veľmi tučných 
Rómov (asi 2%). Najvyššie percento rómskej populácie sa hodnotilo ako chudí ľudia (okolo 
36%). Avšak mnohé štúdie pri objektívnom hodnotení zistili práve opačný trend výskytu 
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obezity v rómskej populácii. Autori poukazujú na zvýšenú hodnota BMI u rómskej populácie. 
Obezita sa vyskytovala u 36% rómskej populácie a u 22% majoritnej populácie a výskyt 
ťažkej obezity sa zistil u 14% rómskej populácie, t.j. u viac ako dvojnásobku majority (6%) 
(3, 5, 10). Tento rozdiel je pravdepodobne spôsobený tým, že v rómskej populácii prevláda 
fenomén, ktorý  podporuje aj nezdravý spôsob života Rómov, a to osobitý kult krásy 
a vážnosti. Autorita v komunite je často viazaná na vonkajší výzor jedinca. V prípade oboch 
pohlaví majú väčšiu autoritu jedinci silnejšej postavy (v ponímaní nerómskeho obyvateľstva 
obézni). Aj to je jedna z príčin, prečo je obezita dodnes fenoménom v rámci rómskej 
komunity a predstavuje podstatne vyššie zdravotné riziko ako u ostatného obyvateľstva. 

Pri hodnotení stravovacích návykov sa zistilo, že v rómskom etniku prevláda vo vyššej 
miere konzumácia mäsa a mäsových výrobkov (60% Rómov, viac ako štyrikrát za posledný 
týždeň konzumovalo mäso a mäsové výrobky), ako konzumácia zeleniny alebo ovocia (52% 
Rómov, menej ako štyrikrát za posledný týždeň konzumovalo zeleninu alebo ovocie). Možno 
teda konštatovať, že stravovacie návyky z hľadiska racionálnej výživy sú v rómskom etniku 
zlé. Preto predpokladáme, že vysoký príjem mäsa a tukov v strave sa podieľa na zvýšenom 
percente výskytu obezity, nárastu prípadov cukrovky, kardiovaskulárnych a onkologických 
ochorení. 

Ďalším rizikovým faktorom, ktorý má negatívny vplyv na zdravotný stav, je fajčenie. 
Prieskum Štatistického úradu SR z roku 2000 uvádza 54% nefajčiarov a 32% pravidelných 
fajčiarov v SR (5). Jurkovičová a spol. (2003) (11) vo svojej štúdii zistili, že v bežnej 
populácii fajčí 26,9 % populácie (31,7 % mužov a 22,5 % žien). Hymowitz a spol. (1997) 
(12) udáva výskyt fajčenia v bežnej svetovej populácii okolo 20%, v americkej okolo 25%. 
Zistený výskyt fajčenia v rómskom etniku bol teda značne vyšší oproti majorite SR a výskyte 
fajčenia v bežnej svetovej populácii (58% Rómov) – obr. 3. 
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Obr. 3. Percentuálne rozdelenie 797 respondentov podľa fajčenia, Prešovský kraj, 2006 
 

Z 58% Rómov fajčiarov 28% fajčí 20 a viac cigariet denne. Zistili sme signifikantné 
rozdiely (P < 0,05), ktoré potvrdili, že so stúpajúcim vekom stúpa zastúpenie fajčiarov skoro 
vo všetkých vekových skupinách. I keď zistenie mohlo byť čiastočne ovplyvnené 
nerovnomernou disproporciu v jednotlivých vekových skupinách. V literatúre sa uvádza, že 
priemerný počet vyfajčených cigariet za deň v SR  je 13,2  (SD ± 7,4) (11). Naše výsledky 
ukázali priemernú hodnotu v počte vyfajčených cigariet za deň 16,2 (SD ± 7,6) cigariet. 
Možno teda konštatovať, že v rómskej populácii sa pozoruje nielen vyšší výskyt fajčenia, ale 
aj vyšší  počet vyfajčených cigariet za deň, ako u majority SR. Výsledky ukázali signifikantne 
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vyššie zastúpenie  fajčiarov mužov (70,7%) ako žien (49,4%). Nami zistené hodnoty sa z časti 
zhodovali s výsledkami populačnej štúdie „Zdravotný stav detí a žien žijúcich v chudobných 
komunitách SR“ (3, 8), kde sa zistilo, že fajčí 60% žien v reprodukčnom veku a 70% mužov. 

Jedným z ďalších determinantov, ktorý či už pozitívne alebo negatívne môže 
ovplyvniť zdravotný stav, je zdravotné uvedomenie. V rómskom etniku prevláda vysoké 
percento (67,6%) respondentov, ktorí si dali za posledný polrok odmerať krvný tlak 
alebo absolvovali preventívnu prehliadku (PP) za posledný polrok (64,1%). Pri hodnotení 
percenta zmeraného TK a absolvovania PP podľa pohlavia bolo v oboch prípadoch 
signifikantne zistené, že vyššie percento žien ako mužov si dalo zmerať TK a absolvovalo PP. 
Toto zistenie by sa mohlo využiť práve v zlepšení zdravotného uvedomenia rómskeho etnika. 
Pozitívnym pôsobením na rómske ženy/matky by sme mohli docieliť, že oni budú následné 
pôsobiť na svoje rodiny, keďže matka má v rómskej rodine určité postavenie (starostlivosť 
o deti, domácnosť a pod.).  

Pri hodnotení dôvodu, pre ktorý Rómovia privolajú alebo navštívia lekára sme zistili, 
že najčastejšie sa tak deje, ak majú horúčku (15,4%), kašeľ a problémy s dýchaním (15,2%), 
bolesti zubov (15,9%) a úraz/iné poranenie (16,2%). Z výsledkov možno usudzovať, že práve 
tieto zdravotné problémy sa v rómskom etniku vyskytujú najčastejšie. Zarážajúci je fakt, že 
veľmi vysoké percento rómskej populácie (15,4%) navštívi lekára len ak má horúčku. I keď 
nevieme s akými inými problémami je táto horúčka spojená, v neprospech rómskeho etnika je 
hovorí aj veľmi nízky podiel (0,8%) samoliečiacich, z čoho možno usudzovať, že zdravotné 
zručnosti rómskeho etnika nie sú často ani na požadovanej základnej úrovni. 

V globálnom prieskume, ktorý realizovala spoločnosť Durex (13) v roku 2004 v 41 
krajinách s 350 000 účastníkmi sa zistilo, že priemerný vek pri prvom pohlavnom styku je 
17,7 roka. V Českej republike je podľa globálneho výskumu vek v čase 1. pohlavného styku 
17,5 roka, na Slovensku 18 rokov. Českí výskumníci Weiss a Zvěřina (14) uvádzajú vek pri 
prvej súloži 18,17 u mužov a 18,06 u žien. Nami zistené údaje vypovedajú o skoršom začatí 
sexuálneho života rómskej populácie v SR. Výsledky ukázali, že priemerný vek pri prvom 
pohlavnom styku bol 16,22 rokov (SD ± 1,49), čo je asi o 1 rok skôr ako majorita SR.  

Priemerný vek pri prvom narodenom dieťati 17,81 rokov (SD ± 2,15), medián 18 
rokov. Minimálny vek pri prvom dieťati bol 13 rokov a maximálny 29 rokov. Najviac Rómov 
(28,8%) malo prvé dieťa vo veku 18 rokov, následne dochádza k prudkému poklesu 
zastúpenia v jednotlivých rokoch. Zarážajúce je, že ochranu pri pohlavnom styku používa iba 
20,9% Rómov. Možno teda usudzovať, že plánované rodičovstvo je v rómskom etniku na 
veľmi nízkej úrovni. Niektoré štatistiky uvádzajú (3, 8), že 67% žien nepoužíva žiadny spôsob 
plánovaného rodičovstva. Nami zistené číslo bolo teda ešte nižšie. 

Napriek mnohým nepriaznivým životným podmienkam a možnostiam, 80,3% 
rómskeho etnika sa subjektívne cíti zdravo a 84,7% si taktiež myslí, že ich rodina je zdravá. 
Zaujímavé bolo zistenie, že v prípade subjektívneho hodnotenia vlastného zdravia podľa 
výskytu fajčenia, absolvovania PP, konzumácie mäsa neboli zistené žiadne signifikantné 
rozdiely. Avšak pri hodnotení subjektívneho zdravia podľa konzumácie zeleniny alebo ovocia 
bolo zistené, že signifikantne vyššie percento tých Rómov,  ktorí konzumovali zeleninu alebo 
ovocie viac ako štyrikrát za týždeň, sa cíti zdravo. 

Na to, aby bolo možné čo najlepšie popísať a zhodnotiť zdravotný stav je dobré 
poznať čo najviac skutočností o sledovanej populácii, vrátane už diskutovanej demografie, 
determinantov zdravia, chorobnosti a pod.. V súčasnosti sa venuje značná pozornosť 
nerovnostiam v zdraví a ich znižovaniu. Ako jedným z možných riešení sa ukazuje práve 
sociálna inklúzia a intervencie určené pre znevýhodnené populácie.  

Výsledky nerovností v zdraví podľa sociálno-ekonomických determinantov naznačili 
určité trendy a poukazujú na možnosti tvorby  intervencií: 
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- so stúpajúcim mesačným príjmom signifikantne klesal počet fajčiarov, pričom pri 
mesačnom príjme viac ako 11 000 SK prevažuje percento nefajčiarov, 

- so stúpajúcim mesačným príjmom, signifikantne klesal výskyt hnačkovitý ochorení, 
- so stúpajúcim mesačným príjmom signifikantne stúpala konzumácia zeleniny. Zatiaľ čo 

pri mesačnom príjme do 5000 SK prevláda konzumácia menej častá, od mesačného 
príjmu 9000 a viac SK frekvencia konzumácie zeleniny alebo ovocia stúpa, 

- zamestnaní Rómovia signifikantne častejšie konzumujú zeleninu alebo ovocie, 
- so stúpajúcim dosiahnutým vzdelaním, signifikantne stúpa percento používania ochrany 

pri pohlavnom styku (Rómovia s ukončeným stredoškolským vzdelaním – 36,6%, 
ukončeným základným vzdelaním – 17,8%), 

- so stúpajúcim mesačným príjmom signifikantne stúpalo percento používania ochrany pri 
pohlavnom styku. 

V niekoľkých prípadoch sa potvrdilo, že v rámci stúpajúceho sociálneho gradientu 
dochádza v rómskej populácii k pozitívnym zmenám. Tieto zistenia by mohli byť využité na 
zlepšenie situácie Rómov. Možno teda konštatovať, že práve cielené ovplyvňovanie všetkých 
sociálno-ekonomických determinantov, môže priniesť žiadaný efekt vo forme celkového 
zlepšenia zdravia  rómskej populácie. 
 

Záver 
Zdravotný stav rómskej populácie nie je teda priaznivý. Predstavuje závažný verejno-

zdravotný problém, o ktorom existuje veľmi málo informácií. Poznanie zdravotného stavu 
krajiny je základom pre určenie priorít pri tvorení stratégie preventívnych opatrení. A práve 
voľba správnych priorít má v konečnom dôsledku význam nielen pre zlepšenie zdravotného 
stavu obyvateľov, ale aj pre ekonomiku krajiny. Jednou z úloh slovenskej vlády v najbližšom 
období nevyhnutne musí byť úsilie dosiahnuť, aby zdravotný stav obyvateľov Slovenska 
nebol diametrálne odlišný od ostatných krajín EÚ. Preto je dôležité získať čo najpresnejšie 
poznatky aj o zdravotnom stave rómskeho etnika v SR a do budúcna zabezpečiť systematický 
zber kvalitných a validných údajov.  
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VPLYV ETNICKÝCH A SOCIÁLNYCH FAKTOROV NA ZÁKLADNÉ 
ZDRAVOTNÉ INDIKÁTORY NOVORODENCOV A RODIČIEK 
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Dôležité základy zdravia v dospelosti sa začínajú rozvíjať v období pred narodením, 

v období pôrodu a v dojčenskom veku. Spomalenie rastu vyvolané negatívne pôsobiacimi 
sociálnymi a environmentálnymi faktormi počas tohto obdobia vyvoláva celoživotné riziko 
poškodenia fyzického zdravia a znižuje a porušuje mnohé fyziologické funkcie a fyziologický 
vývin organizmu. Nízky sociálny a ekonomický status osoby a rodiny predstavuje najväčšiu 
hrozbu rastu a výživy detí a je spojený s nízkou sociálnou a vzdelanostnou úrovňou. Fajčenie 
rodičov zhoršuje napr. vývoj dýchacieho systému dieťaťa, znižujú sa funkcie dýchania a 
zvyšuje sa zraniteľnosť v dospelosti. Vzor nedostatočného vzdelania a zamestnania, často 
spojeného s nevýhodným postavením respektíve s etnickým či migračným statusom, 
negatívne vplývajú na zdravie a následne na rôzne fyziologické funkcie v neskoršom veku. 
Nedostatočná alebo nesprávna výživa matiek, fajčenie, ako aj celková bieda rodiny, môžu 
znížiť vývoj plodu a dojčaťa. Pomalý rast v rannom detstve a prenatálnom období môže 
vyvolávať znížené funkcie kardiovaskulárneho, dýchacieho, tráviaceho a vylučovacieho 
procesu v dospelosti. Rodičovská chudoba vyvoláva reťazenie sociálnych rizík, pôsobí 
v prenatálnom a postnatálnom období, pokračuje v detstve so zníženou pripravenosťou a 
prijateľnosťou do školy, pokračuje zlým správaním a dosahovaním prospechu na škole a 
vedie k zvýšenému riziku nezamestnanosti, vnímanej sociálnej marginalizácie a ku zle 
platenej a hodnotenej práci v dospelosti (9).  

Indikátory zdravia sa odvíjajú teda nielen od environmentálnych faktorov, ale dnes 
v čase narastajúcich sociálnych rozdielov, aj od sociálno-ekonomickej charakteristiky rodiny 
a spoločnosti. Zdravotné indikátory ako sú komplikácie pôrodu, gestačný vek, intrauterinná 
retardácia plodu, odzrkadľujú celkový sociálno-ekonomický stav populácie a jednotlivca 
a úroveň zdravotníckej starostlivosti (6, 9).  

Cieľom našej štúdie bolo na základe údajov z pôrodopisov a správ o novorodencovi 
analyzovať rozdiely v reprodukčných ukazovateľoch žien s ohľadom na etnikum a sociálne 
odlišnosti. Údaje o zdraví rómskej populácie v krajinách východnej a strednej Európy sú 
limitované a naznačujú zhoršenú kvalitu zdravia v minoritných rómskych komunitách 
a zároveň volajú po nutnej potrebe túto skupinu cielene sledovať. Známe sú vedecké štúdie 
faktorov a parametrov patriacich do reprodukčného zdravia, ktoré potvrdzujú negatívne 
trendy vo výskyte zdravotných reprodukčných indikátorov v rómskej populácii (1). Definícia 
reprodukčného zdravia je adaptovaná na sociálno-kultúrne faktory, rodové odlišnosti 
s dôrazom na ochranu ľudských a reprodukčných práv. Reprodukčné zdravie má dva 
obrovské významové kontexty: je základom tak pre život indivíduí, dvojíc a rodín, ako aj 
základom pre sociálny a ekonomický rozvoj celej komunity, národa respektíve spoločnosti (4, 
5, 9).  

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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V rómskej komunite je z parametrov zdravotného stavu ďalej popisovaný vyšší výskyt 
infekčných ochorení, nižšia preočkovanosť, ale chýbajú cielené štúdie, ktoré by túto 
skutočnosť presne objasnili. Rómska populácia sa ako odlišné etnikum samozrejme odlišuje 
svojimi typickými biologickými a imunologickými parametrami od populácie ostatnej (6, 7, 
8). Spoločným znakom rómskej populácie je odlišný spôsob životného štýlu, vnútorná 
kohezivita, nízky stupeň vzdelania a zamestnanosti, zlé zdravotné uvedomenie, veľmi vysoká 
prevalencia fajčenia, alkoholizmu a nezdravé stravovacie návyky (1, 2, 3, 6). 
  

Materiál a metodika 
Výsledky boli spracované na základe prierezovej štúdie vychádzajúcej z grantu VEGA 

MŠ, KEGA MŠ SR 3/4260/06 a grantu EU MEHO Migrant and Ethnic Health Observatory. 
Prierezové štúdie z rokov 2004 – 2006 zahŕňali 389 rómskych a 959 nerómskych matiek 
a novorodencov. Zo štúdie boli vylúčené mnohonásobné tehotenstvá a novorodenci z nich (t.j. 
dvojčatá, trojčatá). Ako základné reprodukčné parametre boli z gynekologických pôrodopisov 
vybrané údaje o rodičke, vrátane veku, parity, spontánnych a umelých potratov, gestačného 
veku, priebehu tehotenstva a pôrodu. Zo zdravotných záznamov novorodencov boli zisťované 
základné údaje pôrodnej hmotnosti a dĺžky novorodenca, obvody hlavy a hrudníka 
a Apgarovej skóre. Z cielenej osobnej anamnézy a zo zdravotných záznamov boli zisťované 
zamestnanosť, vzdelanie, rodinný stav, fajčenie, abúzus kofeínu a alkoholu u matiek. 
Štatistika a výsledky boli spracované v programoch STATA, EXCELL a Epi-Info. Na 
porovnanie frekvenčného výskytu sociálnych a anamnestických faktorov bolo použité tzv. OR 
„Odds Ratio“ ako pomer výskytu určitého faktora v rómskej a nerómskej populácii. 
Kontinuálne parametre sú hodnotené aj Studentovým t-tesom na základe porovnania 
aritmetických priemerov.  
 

Výsledky  
 Bazálne rozdiely v sociálnych faktoroch medzi rómskymi a nerómskymi rodičkami 
(tab. 1) poukazujú na najvyššie odlišnosti vo vzdelaní a nezamestnanosti.  
 
Tab. 1. Odds ratio základných SES faktorov pre rómske matky  
Rizikový faktor OR 95% CI Štat.  význ. 
Nezamestnanosť 37,15 21,98 – 63,68 *** 
Základné vzdelanie  206,91 126,8 – 339,6 *** 
Rodinný stav 5,87 4,51 – 7,65 *** 
Bydlisko na vidieku  2,98 2,32 – 3,83 *** 
 
  Rodinný stav 
  Zo súboru vyšetrených rodičiek až 61,18 % Rómiek žije bez partnera, čo je o 40 % 
viac ako u nerómskych rodičiek. Rómovia majú liberálnejší pohľad na rodinu, čo súvisí aj 
s nedostatočnou výchovou k materstvu a rodičovstvu. Rodičky žijúce bez partnera sú sociálne 
zraniteľné a takýto rodinný stav tvorí rizikový faktor pre gynekologické a novorodenecké 
zdravotné indikátory.  
  Vzdelanie 
  U rómskych rodičiek prevláda vo veľkej miere (92,29 %) základné vzdelanie. 
Rozdiely vo frekvencii základného vzdelania medzi majoritnou a minoritnou populáciou sú 
obrovské, OR dosahuje hodnotu až 206. Vzdelanie Rómov sa stáva čoraz častejšie prioritnou 
témou mnohých projektov zameraných na zníženie chudoby a zlepšenie sociálneho stavu 
Rómov. Zároveň zvýšenie vzdelanostnej úrovne znamená aj lepšiu šancu pre zamestnanie 
a ekonomickú aktivitu.  
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  Nezamestnanosť matky 
  V prierezovej štúdii bolo 95,63 % nezamestnaných rómskych matiek. Percento 
nezamestnaných nerómskych žien činilo len 37,07 %. Nezamestnanosť úzko súvisí s úrovňou 
vzdelania a tvorí základné riziko pre zdravotné indikátory matky a novorodenca. 
  Bydlisko 
  Viac ako polovica vyšetrených rómskych rodičiek (57,58 %) žije na dedine. 
U nerómskych rodičiek je to len 31,28 %. V štúdii sa nesledovalo, ktoré rodičky sú 
z rómskych osád a ktoré žijú na dedine. Vidiecke sídla majú horší prístup k zdravotníckej 
starostlivosti, náročnejšiu dochádzku a tým sú aj obyvatelia v dedinách všeobecne zdravotne 
viac ohrození.  
 Základné biologické a návykové faktory sledované v štúdii, ktoré by mohli významne 
ovplyvniť gynekologické a novorodenecké zdravotné indikátory sú znázornené v tab. 2.  
 
Tab. 2. Odds ratio biologických a návykových rizikových faktorov pre rómske matky  
Rizikový faktor  OR 95% CI Štat. význ. 
Vek matky <18 13,87 5,85 – 34,47 *** 
Fajčenie 8,52 7,18 – 10,11 *** 
Káva 0,89 0,48 – 1,32 n.s. 
Alkohol 1,28 0,73 – 2,26 n.s. 
Nízky hmotnostný prírastok matky  2,58 1,89 – 3,36 *** 
Vek otca <20 1,23 0,49 – 2,42 n.s. 

 
  Vek matky  
  V skupine Rómiek bolo spolu 9,25 % rodičiek pod 18 rokov. Väčší počet neplnoletých 
rodičiek medzi Rómkami hovorí o skorom začiatku pohlavného života ako aj nedostatočnej 
informovanosti ochrany pred počatím. Zároveň nízky vek rodičky tvorí jeden zo základných 
rizikových faktorov pre nižšiu hmotnosť novorodenca, predčasný pôrod resp. komplikáciu 
pôrodu.  

Vek otca  
  V našej štúdii sa vyskytlo menej ako 5 % otcov mladších ako 20 rokov v obidvoch 
skupinách. Výsledky Rómov a Nerómov týkajúce sa rozdielov v nízkom veku otca nie sú 
štatisticky odlišné. Tento parameter by ale nemal byť parametrom rizikovým, jedine v prípade 
oboch rodičov s nízkym vekom, môže ísť o riziko poruchy vývoja dieťaťa v detskom 
a dojčenskom veku.  
  Hmotnostný prírastok rodičky 
  Optimálny hmotnostný prírastok ženy v tehotenstve je 15 kg a menej. Vyšší váhový 
prírastok hovorí najmä o nesprávnej životospráve ženy, čo môže spôsobiť žene zdravotné 
problémy (opuchy nôh, obezitu, vyšší krvný tlak a iné). Nesprávna životospráva v tehotenstve 
tiež môže byť príčinou spontánnych potratov. Nižší hmotnostný prírastok zasa potvrdzuje 
nesprávne výživové návyky, prípadne výživové energetické a nutričné deficity, ktoré môžu 
negatívne pôsobiť na vývoj plodu. V našej prierezovej štúdii malo 12,66 % rómskych rodičiek 
prírastok na hmotnosti nižší ako 10 kg, u nerómskych rodičiek to bolo 5,75 %. Nižší 
hmotnostný prírastok u Rómiek súvisí s výživou, ale aj s genetickými faktormi. 
  Alkohol 
  Z výsledkov vyplýva, že 9,34 % rómskych žien požíva alkohol. V skupine 
nerómskych žien požíva alkohol 7,99 % žien. Za požívanie alkoholu sme pokladali požitie 
viac ako 2 dcl vína resp. viac ako 0,5 dcl tvrdého alkoholu častejšie ako raz za týždeň. 
Výsledky požitia alkoholu nie sú štatistiky významné a poukazujú na vysokú 
pravdepodobnosť popierania alkoholu, hlavne v rómskej skupine matiek, kde je známa oveľa 
vyššia frekvencia požívania alkoholu, než dokazuje táto prierezová štúdia. 
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  Káva 
  Za kofeinizmus sa pokladalo požitie viac ako jednej šálky kávy denne. Viac ako jednu 
šálku kávy denne pije 21,76 % rómskych žien. V skupine nerómskych žien kávu pije 31,91 %. 
Nerómske ženy pijú kávu častejšie, čo je aj štatisticky významné, ale káva nebola dokázaná 
ako rizikový faktor pre rozvoj plodu v prenatálnom období. 
  Fajčenie 
  V skupine rómskych rodičiek je 41,86 % fajčiarok. U nerómskych žien tvorilo 
percento fajčiarok len 10,15 %. Za fajčiarku bola považovaná rodička, ktorá vyfajčila viac 
ako jednu cigaretu denne. Fajčenie je známy faktor rizika pre nízku pôrodnú hmotnosť 
novorodenca a skrátenie gestačného veku matky. Výsledky týkajúce sa alkoholu, kávy a 
fajčenia závisia od informácií poskytnutých rodičkami, preto nemusia odrážať realitu 
objektívne.  
 
Tab. 3. Odds ratio základných gynekologických a novorodeneckých charakteristík  
Rizikový faktor  OR 95% CI Štat. význ. 
Gestačný vek  1,83 1,26 – 2,65 *** 
Pôrodná hmotnosť  3,70 2,42 – 5,67 *** 
Pôrodná dĺžka  3,47 2,67 – 4,51 *** 
Obvod hlavy  4,61 3,37 – 6,30 *** 
Obvod hrudníka  2,82 1,97 – 4,04 *** 
 

Gestačný vek 
 Až 16,28 % rómskych rodičiek malo gestačný vek nižší ako 38 týždňov, čo je o 6,67 

% viac ako u nerómskych rodičiek. Potvrdilo sa, že rómske deti sa častejšie rodia predčasne, 
čo súvisí na jednej strane so zlou životosprávou matky počas tehotenstva, fajčením 
alkoholom. Nižší gestačný vek je základnou predispozíciou pre nižšiu pôrodnú hmotnosť, 
dĺžku, obvody hlavy a hrudníka a tiež pre riziko nezrelosti novorodenca (tab. 3).  
  Priebeh pôrodu 

 Viac Rómiek rodilo spontánne (88,15 %). U nerómskych žien podiel spontánnych 
pôrodov činil 75,97 %. U nerómskych matiek sa vyskytlo viac komplikácii pri pôrode (2,82 
%), častejšie bol aj pôrod cisárskym rezom (21,21 %) v porovnaní s rómskymi rodičkami. 
Väčší počet komplikácii počas pôrodu u nerómskych žien je spôsobený vyšším priemerným 
vekom pri pôrode a tým, že nerómske ženy odkladajú materstvo do vyššieho veku (až okolo 
tridsiatky). U rómskych rodičiek boli počty pôrodov rozmiestnené v celku rovnomerne. 
Od 16,35 % rodičiek, ktoré mali dva pôrody, po 22,62 % rodičiek s jedným pôrodom. 
U nerómskych matiek je toto rozdelenie výraznejšie. Najviac (44,68 %) nerómskych žien 
malo jeden pôrod, najmenej 0,4 % malo 5 a viac pôrodov. Výsledky potvrdzujú viacdetnosť 
rómskych rodín, čo súvisí s už spomínanou slabou mierou výchovy k rodičovstvu u Rómov, 
ale aj s tradičným názorom Rómov o veľkej rodine a rodinnej kohezivite.  
  Potraty 
   Nerómky mali viac spontánnych potratov (18,17 %) ako Rómky (14,99 %) a viac 
umelých potratov. Údaje o spontánnych potratoch ale neodrážajú skutočnosť, pretože sú 
zbierané z anamnézy a nie každý spontánny potrat je registrovaný. Údaje o pôrodoch 
a potratoch majú v databáze veľmi vysoké množstvo chýbajúcich dát a preto sa nemusia 
zhodovať s plno registrovanými údajmi a výsledkami.  
  Hmotnosť novorodenca  

 Pôrodná hmotnosť pod 2500 g (nízka pôrodná hmotnosť) je znakom nezrelosti 
dieťaťa. Výsledky potvrdzujú takmer trikrát väčší počet rómskych novorodencov s nízkou 
pôrodnou hmotnosťou ako nerómskych. Je otázne, či hranica 2500 g má byť platná aj pre 
rómskych novorodencov, nakoľko je známe, že nižšie antropometrické ukazovatele Rómov sú 
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dôsledkom aj dokázaných genetických dispozícií, sociálneho a nutričného vplyvu.  
 Dĺžka novorodenca  

 Pôrodnú dĺžku pod 48 cm majú nedonosení novorodenci. V našej prierezovej štúdii 
malo dĺžku nižšiu než 48 cm 47,3 % rómskych novorodencov a 20,54 % nerómskych 
novorodencov.  
  Obvod hlavy novorodenca  
  Určiť hranicu tzv. nízkeho obvodu hlavy resp. hrudníka u novorodencov je relatívne 
náročné, pretože neexistujú minimálne normy a štandardy. Normy sa odvodzujú skôr 
empiricky. U rómskych novorodencov obvod 32 cm nespĺňalo 33,6 % detí, u nerómskych to 
bolo 9,89 % detí. Malý obvod hlavy a jeho častejší výskyt v minoritnej rómskej populácii 
súvisí samozrejme aj s ostatnými parametrami novorodenca ako sú hmotnosť a dĺžka. 
  Obvod hrudníka dieťaťa 

 Až 19,69 % rómskych novorodencov malo obvod hrudníka menší ako 30 cm, 
u nerómskych novorodencov to bolo 8 %. Výsledky rozdielov obvodu hrudníka sú zhodné 
s ostatnými charakteristikami novorodenca.  
  Apgar skóre 
   Apgar skóre 1 a jeho výskyt je takmer rovnaký v obidvoch skupinách, majoritnej 
i minoritnej a poukazuje na fakt, že rómski novorodenci napriek nižším antropometrickým 
charakteristikám sú rovnako vitálni. Apgar skóre 5 je medzi oboma skupinami porovnateľné a 
výsledky nie sú štatisticky významné. Apgar skóre 10 má veľmi podobnú frekvenciu ako 
predchádzajúce skóre po 1 a 5 minútach.  
 
Tab. 4. Rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi matkami a novorodencami vo vybraných ukazovateľoch 
(Studentov t-test)  

Rómky Nerómky 
Parameter n x  sx n x  sx 

t Štat. význ.  
(p) 

Pôrodná hmotnosť (g) 389 2955,07 468,22 959 3327,12 500,49 12,60 p < 0,001 
Pôrodná dĺžka (cm) 389 48,01 2,13 959 50,03 2,21 15,36 p < 0,001 
Obvod hlavy (cm) 381 30,15 2,08 950 34,17 1,19 44,21 p < 0,001 
Obvod hrud. (cm) 381 32,10 2,09 950 33,01 2,12 7,11 p < 0,001 
Gestačný vek 387 38,94 1,70 957 39,37 1,40 4,78 p < 0,001 
Hmotnostný prírastok matky  351 11,16 4,93 951 14,14 5,10 9,44 p < 0,001 
Vek matky 389 24,68 6,07 959 27,32 4,82 8,43 p < 0,001 
Vek otca 292 27,50 6,86 836 30,58 5,92 7,34 p < 0,001 

 Z tab. 4 vyplýva, že v priemere sa rómski novorodenci rodia o 372,05 g ľahší a 2,02 
cm kratší. Takisto majú menšie obvody hlavy a hrudníka. Rómske matky majú štatisticky 
významne nižší gestačný vek a nižší prírastok na váhe až o 2,98 kg. Priemerné veky matky aj 
otca sú takisto nižšie v minoritnej populácii.  

 
Diskusia 

 Z uvedených štatistických údajov vyplýva, že na zmenách reprodukčných 
ukazovateľov sa podieľajú faktory ako napr. kompletnosť rodiny, abúzus aktívnych látok, 
fajčenie, sociálna neistota a chudoba, ale aj také faktory ako je vek novorodičky. V porovnaní 
s ostatnou populáciou rómske dievčatá začínajú skôr sexuálny život, rodia oveľa v mladšom 
ale aj vo vyššom veku a samozrejme rodia častejšie. Slovenskí Rómovia sú podľa štúdie 
Feráka a kol. populácia s najvyšším koeficientom inbrídingu v Európe, čo zvyšuje 
pravdepodobnosť recesívne dedičných ochorení (2). Tak isto rómski novorodenci mali nižšie 
pôrodné dĺžky, menšie priemery obvodu hrudníka a obvodu hlavy. Ďalším kritériom pre 
novorodencov je tzv. gestačný vek, ktorý j u rómskych rodičiek významne nižší (1, 7).  
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 Vplyv na nízku pôrodnú hmotnosť môže mať aj vek matiek, pretože výsledky výskumu 
poukazujú na trendy zvyšovania pôrodnej hmotnosti s rastúcim vekom matky. Najrizikovejšie 
matky z hľadiska nízkej pôrodnej hmotnosti sú 14 až 16-ročné matky. 

 Rómska populácia má na rozdiel od ostatných odlišné antropometrické charakteristiky. 
Náš výskum potvrdil rozdiely v základných novorodeneckých a gynekologických 
indikátoroch medzi rómskou populáciou a ostatnými. Rómski novorodenci mali pôrodnú 
hmotnosť v priemere o 372,05 g nižšiu ako nerómski, pôrodnú dĺžku v priemere o 2,02 cm 
menšiu. Medzi rómskymi novorodencami bolo tiež 47,3 % takých, ktorých dĺžka bola menšia 
ako 48 cm, u nerómskych to bolo 20,54 %. Rómski novorodenci mali tiež menšie obvody 
hlavy a hrudníka. Pri porovnaní našich priemerných novorodeneckých parametrov s 
parametrami Berasovského a Bernasovskej (1999), môžeme povedať, že novorodenci z rokov 
2003 – 2006 mali nižšie antropometrické parametre.  

Podobne sledoval Šereš v okrese Rožňava v rokoch 1996 – 1997 (8) novorodeneckú 
úmrtnosť medzi Rómami (9). Jeho údaje poukazujú na 1,5- až 2-násobne vyššiu 
novorodeneckú úmrtnosť rómskych novorodencov.  
 

Záver  
V rómskej populácii rodičiek je štatisticky významne vyššia prevalencia fajčenia, 

rizikovejší mladý vek rodičiek, rodinný stav bez partnera, nízka vzdelanostná úroveň a miera 
zamestnanosti. Tieto faktory sa môžu pokladať za rizikové faktory v hodnotení 
reprodukčných ukazovateľov. Rómske rodičky žijú častejšie na vidieku, čo je tiež negatívnym 
faktorom, ktorý vplýva jednak na mieru prístupu zdravotníckej starostlivosti a tiež tvorí 
predpoklad zhoršených sociálno-hygienických pomerov v domácnosti. Kofeinizmus vykazujú 
vo zvýšenej miere nerómske rodičky, alkohol a jeho používanie nemá štatistickú významnosť 
rozdielov, aj keď sa dá predpokladať, že údaje o užívaní alkoholu v rómskej populácii 
rodičiek sú nerelevantné. Výsledky štúdie jasne poukazujú na nutnosť špeciálneho sledovania 
zdravotných indikátorov u rómskeho etnika. Plénum Európskeho parlamentu schválilo správu 
o situácii rómskych žien v Európskej únii. Tá konštatuje, že rómske ženy v súčasnosti patria 
medzi najohrozenejšie skupiny a jednotlivcov tak v EÚ, ako aj v pristupujúcich krajinách. 
Podľa poslancov je preto potrebné bojovať proti ich dvojitej diskriminácii na etnickom aj 
rodovom základe. Schválený text žiada štáty únie, aby rómskym ženám zaistili prístup k 
základnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti a aby vytvorili a uplatňovali politiky, ktoré 
zaistia neobmedzený prístup do systému zdravotnej starostlivosti aj komunitám, ktoré sú zo 
spoločnosti najviac vylučované. Správa poukazuje na výskumy, podľa ktorých priemerná 
dĺžka života rómskych žien je v niektorých zemepisných oblastiach kratšia ako dĺžka života 
ostatných žien. Rómske ženy sú podľa poslancov navyše vylučované zo zdravotnej 
starostlivosti a často majú k tejto starostlivosti prístup len v naliehavých prípadoch alebo pri 
pôrode. Riešenie rómskej problematiky je globálne a nebude jednoduchou záležitosťou. 
Vyžiada si zapojenie všetkých sfér našej spoločnosti a najmä samotných Rómov a ich 
organizácií. Bude nutné pritom rešpektovať osobitosť rómskej menšiny, ich odlišný historický 
pôvod, mentalitu, kultúru a skutočnosť, že rómske etnikum a jeho populačné zastúpenie 
v krajinách strednej a východnej Európy neustále narastá.  
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SÚ RÓMSKE DETI RIZIKOVÉ Z HĽADISKA VZNIKU HYPERLIPIDÉMIE?1 
 

J. Koprovičová, D. Petrášová 
Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice 

prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc. 
 

Úvod 
Významným rizikovým faktorom vzniku civilizačných ochorení je hyperlipidémia. 

Spomedzi ďalších závažných rizikových faktorov má bezpochyby dominantné postavenie. 
Množstvo vedeckých prác je dôkazom toho, že hyperlipidémia často je spúšťačom najmä kar-
diovaskulárnych ochorení na báze aterotrombózy, ale taktiež aj niektorých nádorových ocho-
rení (1, 2). 

Cieľ štúdie: Zistiť sérovú koncentráciu Lp(a), apo B100, a lipidov u detí rómskeho et-
nika pubertálneho veku s normálnou telesnou hmotnosťou vzhľadom na hyperlipidémiu a 
riziko vzniku predčasnej aterotrombózy, resp. nádorových ochorení.  
 

Materiál a metódy 
Vyšetrili sme dve skupiny detí: do prvej skupiny sme zaradili n = 22 rómskych detí s 

priemerným vekom 11,7 rokov a BMI = 23,8 kg/m2 (R) a kontrolnú skupinu sme vytvorili z n 
= 20 deti majoritnej populácie s porovnateľným BMI = 21,9 kg/m2 a vekovým priemerom 
13,1 rokov (K). 

Koncentráciu Lp(a) sme stanovovali imunoturbidimetrickou metódou, koncentráciu 
apo B100 – elektroimunoprecipitačnou metódou a koncentráciu TCH, TAG a HDL-CH testo-
vacími súpravami PLIVA-LACHEMA. Koncentráciu non HDL-CH a hodnotu indexu 
TAG/HDL-CH sme vypočítali.  

Výsledky sme štatisticky vyhodnotili výpočtom lineárnej regresie, pomocou chí2-testu 
a testov ANOVA 1 i ANOVA 2. 
  

Výsledky a diskusia 
Lipoproteín (a) – Lp(a) je geneticky podmienený samostatný rizikový marker predčas-

nej aterotrombózy s dobrou výpovednou hodnotou. Dlho sa tradovalo, že ide o absolútne ne-
mennú veličinu. Dnes sa už tento názor skorigoval a pripúšťa sa, že koncentráciu Lp(a) čias-
točne ovplyvňuje aj životný štýl, niektoré liečivá, vek a rasa a nezdravá výživa, tzv. nutri-
genóm (3). 

Rasovú závislosť Lp(a) dokumentujú výsledky epidemiologických štúdií. Zistilo sa, že 
koncentrácia Lp(a) u obyvateľov niektorých štátov je zvýšená až veľmi vysoká. Týka sa to 
najmä obyvateľov Indie, Pakistanu, Bangladeša a niektorých štátov Afriky. Dôkazom toho sú 
aj nasledujúce dve práce francúzskych a indických autorov. 

Parra a spol. (1987) vo svojej štúdii porovnávali černochov z Afriky s belochmi z 
Francúzka so zrovnateľnými fyziologickými a behaviorálnymi parametrami, najmä, čo sa týka 
ich zdravotného stavu, veku, BMI, pohlavia a vzdelania. Títo autori zistili významne zvýšenú 
koncentráciu Lp(a) u černochov (4). 
                                                        
1 Táto práca bola podporená grantovým projektom: VEGA MŠ SR 1/4232/07 
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Obr. 1. Koncentrácia Lp(a) u rómskych detí (R)   Obr. 2. Koncentrácia apo B100 u rómskych detí (R) 
a v kontrolnej skupine (K)     a v kontrolnej skupine (K) 
 

 
Obr. 3. Koncentrácia TCH u rómskych detí (R)   Obr. 4. Koncentrácia TAG u rómskych detí (R) 
a v kontrolnej skupine (K)     a v kontrolnej skupine (K) 

 

 
Obr. 5. Koncentrácia HDL-CH u rómskych detí (R)   Obr. 6. Koncentrácia non HDL-CH u rómskych 
detí (R)a v kontrolnej skupine (K)     a v kontrolnej skupine (K) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 7. Koncentrácia TAG/HDL-CH u rómskych detí (R) a v kontrolnej skupine (K) 
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Enas a Mehta (1995) našli okrem zvýšenej sérovej koncentrácie Lp(a) najpočetnejší 
výskyt ICHS u mladých ázijských Indov zo všetkých etník, u ktorých bol zisťovaný ich zdra-
votný stav (5).  

Výsledky našich štúdií tiež potvrdzujú rasovú závislosť Lp(a). V našej predchádzajú-
cej práci sme zistili u 1- až 3-ročných rómskych detí, ako aj v tejto práci u 10- až 13-ročných 
rómskych detí, významne zvýšenú sérovú koncentrácia Lp(a) (obr. 1). Okrem toho sme dete-
govali aj zvýšenú sérovú koncentráciu apo B100 (obr. 2) ako aj lipidových parametrov (obr. 3 – 
6) (6). Rómske deti mali aj významne zvýšenú hodnotu veľmi nebezpečného aterogenného 
indexu TAG/HDL-CH (obr. 7). 

 
Záver 
Opakovane sme zistili rasovú závislosť Lp(a). Okrem toho jednoznačne môžeme kon-

štatovať, že rómske deti sú ohrozené vznikom hyperlipidémie a teda aj vznikom a vývojom 
predčasnej aterotrombózy, resp. nádorových ochorení. Dokazuje to najmä významne zvýšená 
sérová koncentrácia Lp(a), apo B100 a lipidov u 10-13 ročných detí rómskeho etnika. Výz-
namne zvýšená hodnota nebezpečného aterogenného indexu s dobrou výpovednou hodnotou 
uvedené riziko ešte zvyšuje. 
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STAV ZDRAVIA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL RÓMSKEJ KOMUNITY  
V REGIÓNE RIMAVSKÁ SOBOTA 

 
T. Ostrihoňová, J. Bérešová 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote 
riaditeľ: MUDr. D. Béreš, MPH 

 
 Úvod 

Zlý životný štýl a nevhodné sociálno-ekonomické podmienky u Rómov skracujú 
strednú dĺžku života a aj očakávanú dĺžku zdravého života. Osobitným fenoménom 
podporujúcim nezdravý spôsob života Rómov je kult krásy a vážnosti, ktorý v komunite 
prevažuje. Autorita v komunite je často viazaná na vonkajší výzor jedinca. V prípade oboch 
pohlaví majú väčšiu autoritu jedinci silnejšej postavy. Tento kult podporuje aj nezdravá 
strava, ktorá v dôsledku zlej sociálno-ekonomickej situácie väčšiny rómskeho obyvateľstva je 
tvorená väčšinou z mäsa nižšej kvality a múčnych výrobkov (1). Horšia vzdelanostná úroveň 
rómskeho obyvateľstva, negatívne ovplyvňuje jej vnímanie zdravia a zdravotnej starostlivosti 
ako takej. 

Na základe sčítaní obyvateľstva v r. 1970 a 1980 bol odhadnutý vek dožitia rómskych 
mužov 55,3 roka a žien 59,5 roka (Kalibová, 1989). Aktuálnejšie odhady udávajú pre Rómov 
strednú dĺžku života 62,4 roka a pre Rómky 71,6 roka (o 6 – 7 rokov menej ako v majoritnej 
populácii) (2). 

 
Materiál a metódy 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote je zapojený 

od mája 2007 do „Programu podpory zdravia pre znevýhodnenú komunitu žijúcu v 
segregovaných a separovaných rómskych osídleniach“, ktorý je realizovaný pod gestorstvom 
ÚVZ SR Bratislava. Program sa opiera o výsledky projektu Phare – pilotný projekt 
„Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre marginalizované rómske komunity na 
Slovensku“, ktorý realizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.  

Cieľom projektu je dosiahnuť do roku 2015: 
- podporu rovnosti a spravodlivosti v zdraví, 
- zlepšenie zdravotného stavu a životného štýlu rómskej komunity, 
- zvýšenie individuálnej zodpovednosti za vlastné zdravie. 

V prevej etape u 201 respondentov (98 mužov a 103 žien) určených vekových skupín (18 
– 65+) žijúcich v rómskych osídleniach v okrese Rimavská Sobota pomocou dotazníka 
životného štýlu (DŽŠ) sme získali údaje o stravovacích zvyklostiach a vykonali monitoring 
rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb (vyšetrenie cholesterolu, TAG, HDL-
cholesterolu a glykémie z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku, percenta tuku, váhy, výšky, 
obvodu pása a bokov). Výsledky lipidových parametrov boli hodnotené podľa odporúčania 
Lipidového konsenzu 2 (3), metabolický syndróm (MS) bol stanovený podľa kritérií MS 
vypracované International Diabetes Federation (2005) (4).  
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Výsledky 
Podľa DŽŠ v dennej strave u Rómov je najviac zastúpený biely chlieb a zemiaky. 

Kým dennú konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia udáva len 1/5 
opýtaných, vyše ½ respondentov pije sladené nealkoholické nápoje a ¼ konzumuje sladkosti 
každý deň (obr. 1).  
 

Obr. 1. Stravovacie zvyklosti Rómov 
 
V rómskych osadách je veľmi vysoký podiel fajčiarov - až 70% (obr. 2).   
Čo sa týka subjektívneho hodnotenia zdravia, len 50% žien sa cíti zdravo, viac žien 

ako mužov je  vážne chorých a taktiež viac žien ako mužov užíva pravidelne lieky (obr. 3). 
 

Obr. 2. Fajčenie Rómov 
 

Z analýzy monitoringu kardiovaskulárnych rizikových faktorov v rómskej komunite 
vyplýva vysoký výskyt nadváhy a obezity – 55%, hypertriacylglycerolémie – 42%, 
hypercholesterolémie – 38% (obr. 4) a veľmi vysoký výskyt metabolického syndrómu – 41% 
(obr. 5). Výskyt metabolického syndrómu sa postupne zvyšuje vekom,  v mladších vekových 
skupinách sa častejšie vyskytuje u mužov, v starších vekových skupinách viac u žien (obr. 6). 
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Obr. 3. Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu Rómov 
 

 
Obr. 4. Patologické hodnoty vybraných parametrov u Rómov 
 

 
Obr. 5. Výskyt metabolického syndrómu u Rómov 
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Obr. 6. Výskyt MS u rómskych mužov a žien podľa veku 
  

Diskusia  
Z analýzy denných stravovacích zvyklostí vyplýva: 

- vysoká spotreba bieleho pečiva a zemiakov, 
- vysoká spotreba jednoduchých cukrov vo forme sladkostí a malinoviek, 
- nízka spotreba vlákniny spôsobená nedostatočnou konzumáciou celozrnných výrobkov, 

surovej zeleniny, ovocia a strukovín, 
- nedostatočné zastúpenie mlieka, mliečnych výrobkov, rýb.  

Zloženie stravy nezodpovedá výživovým odporučeniam (dospelý človek by sa mal 
stravovať pestro, mal by denne vypiť 2 l tekutín, zjesť čo najviac celozrnných výrobkov, 
ovocia a zeleniny, strukovín a orechov. Mäso, sladkosti, biele pečivo, zemiaky a maslo by sa 
mali konzumovať striedmo – WHO) 

Rómske ženy podľa demografických údajov sa dožívajú spravidla dlhšieho veku ako 
muži, pričom ich zdravotný stav je horší (len ½ žien sa cíti byť zdravá, je u nich vyšší podiel 
chronických chorôb a užívania liekov ako u mužov – DŽŠ, vyšší podiel žien ako mužov 
s nadváhou a obezitou – o 10%, metabolickým syndrómom – o 3%,  hypercholesterolémiou – 
o 8%). Z toho vyplýva, že rómske ženy strávia v zlom zdravotnom stave relatívne väčšiu časť 
svojho života ako muži. 

 
Záver 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 10 hlavných rizikových faktorov zdravia 

podieľajúcich sa na rokoch života stratených kvôli zlému zdravotnému stavu alebo 
predčasnému úmrtiu sú (WHO 2002): tabak, krvný tlak, alkohol, cholesterol, nadváha, nízky 
príjem ovocia a zeleniny, telesná nečinnosť, zakázané drogy, nechránený pohlavný styk, 
nedostatok železa (2). U Rómov priemerný vek dožitia skracuje nezdravý životný štýl 
s výraznou prítomnosťou hore uvedených rizikových faktorov. 

Intervencia v rómskych osadách by mala byť zameraná na:  
- zníženie podielu fajčiarov ako hlavného rizikového faktora zdravia, 
- úpravu životosprávy (zvýšenie konzumácie vlákniny, vitamínov a hodnotných bielkovín, 

zdravý pitný režim), 
- zvýšenie zodpovednosti za vlastné zdravie (preventívne prehliadky). 
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NESPRÁVNE DRŽANIE TELA V RÓMSKEJ POPULÁCII 
 

J. Kuchtová, M. Majerníková 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade 

riaditeľ: MUDr. J. Krak, MPH 
 

Úvod 
 Poruchy pohybového aparátu sa v dnešnej dobe stávajú jedným z najčastejších 
chronických ochorení. Nesprávne držanie tela je následok nesprávneho zaťaženia pohybového 
aparátu už od detstva, ktoré vedie k svalovej nerovnováhe. Jedná sa o funkčnú poruchu 
pohybového systému prejavujúcu sa zmenami v tvare reliéfu tela, ktoré je možné voľným 
úsilím vyrovnať.  

Každý jedinec má vlastný stereotyp držania tela, ktorý je obrazom jeho vonkajšieho 
a vnútorného prostredia, zodpovedá jeho telesným a duševným vlastnostiam, telesnej stavbe 
a stave svalstva. Ovplyvňuje ho napr. únava, duševné stavy, pohybová aktivita, pracovné 
a športové zameranie. Výsledkom pôsobenia týchto faktorov je individuálne optimálne 
držanie tela.  

V posledných desaťročiach sa hovorí o enormnom náraste nesprávneho držania tela, 
pričom je spájaný so zmenou životného štýlu, s nárastom obezity, s nedostatkom pohybu 
a jednostranným spôsobom života. 

Rómska populácia má vlastný špecifický životný štýl charakterizovaný najmä 
vysokým výskytom obezity v dôsledku nesprávneho stravovania a nedostatku pohybovej 
aktivity. Naším cieľom bolo zistiť výskyt nesprávneho držania tela v rómskej populácii. 
 
 Materiál a metódy 

V rámci celoslovenského projektu „Program podpory zdravia znevýhodnených 
komunít“ sme v máji a v júni 2007 vyšetrili v 6 rómskych osadách – Spišský Štiavnik, 
Rakúsy, Veľká Lomnica, Ihľany, Holumnica a Toporec – 206 Rómov, z toho 114 žien a 92 
mužov vo vekovej kategórii 18 – 79 rokov.  

Vo vyšetrovanom súbore sme hodnotili držanie tela podľa Jaroša a Lomíčka, ktoré je 
zamerané na hodnotenie držania hlavy a krku, hodnotenie hrudníka, hodnotenie brucha 
a sklonu panvy, hodnotenie krivky chrbta a hodnotenie držania tela v čelnej rovine (obr. 1, 2).  

Každé z týchto hodnotení sme oznámkovali od 1 – 4 a podľa konečného súčtu bodov 
sme zaradili jednotlivca do jednej zo štyroch kategórii držania tela:  

I. dokonalé (5 bodov)  
II. dobré (6 – 10 bodov)  
III. zlé (11 – 15 bodov) 
IV. veľmi zlé (16 – 20 bodov). 
Pri hodnotení sme zapisovali aj konkrétne odchýlky od držania tela, ktoré sme potom 

percentuálne vyhodnotili. Testovali sme tiež ohybnosť na Step test kocke. 
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Obr. 1. Hodnotenie držania tela v čelnej rovine.        Obr. 2. Hodnotenie krivky chrbta 
 

Výsledky 
Vekový priemer u vyšetrených bol 44,8 rokov – u mužov 44,6 rokov a u žien 45 

rokov. Priemerná výška Rómov bola 158,9 cm; muži boli vysokí v priemere 165,5 cm a ženy 
153,6 cm. BMI bol v priemere 30,3, pričom muži mali priemerný BMI 28,5 a ženy 31,7. 
Obezita (BMI väčší ako 30) bola zistená u 48,1 % Rómov, z toho u 37 mužov, čo predstavuje 
40,2 % a u 62 žien, čo je 54,4 %. 

Do kategórie dokonalého držania tela sme zaradili skoro 27 % Rómov. Najvyššie 
percento, 52,4 % vyšetrených, má dobré držanie tela, ich priemerný vek je 43,8 rokov. Zlé 
a veľmi zlé držanie tela malo spolu takmer 21 % Rómov, pričom neboli zistené výraznejšie 
odchýlky medzi pohlaviami (tab. 1, obr. 4, 5, 6). 

 Zaujímavá je závislosť horšieho držania tela so zvyšujúcim sa BMI. So stúpajúcim 
vekom sa držanie tela zhoršuje, v štvrtej kategórii veľmi zlé držanie tela je vekový priemer 
najvyšší – 67,8 rokov (obr. 3). 
 
Tab. 1. Hodnotenie držania tela podľa Jaroša a Lomíčka 

dokonalé  dobré zlé veľmi zlé 
  abs. % abs. % abs. % abs. % 

Muži 27 29,3 47 51,1 15 16,3 3 3,3 
Ženy 28 24,6 61 53,5 24 21 1 0,9 
Spolu 55 26,7 108 52,4 39 18,9 4 2 
Vek priemer 40,8 rokov 43,8 rokov 50,6 rokov 67,8 rokov 
Priemer BMI  28 30,6 32 27,1 

 
V tab. 2 sme v súbore 166 Rómov – 89 žien a 77 mužov, percentuálne vyhodnotili 

jednotlivé odchýlky od správneho držania tela. Najvyššie percento Rómov (59 %) má 
prominujúce brucho, čo koreluje s vysokým výskytom obezity a s ďalšími odchýlkami 
v držaní tela, ako je hyperlordóza bedrovej chrbtice u 38,6 % vyšetrených a rotácia panvy 
dopredu, ktorá sa vyskytuje u 35,5 % vyšetrených.  

Vysoké percento Rómov má telo vychýlené od stredovej osi – 27,7%, horizontálnu 
asymetriu výšky ramien – 56,6 %, asymetriu telopažových priestorov – 41 %, ktorá sa 
v niektorých prípadoch spája aj s jednostranným zvýraznením subskapulárnej ryhy – 22,9 %.  
 Výskyt skoliózy vo vybranom súbore bol 4,2 %. Len v 1,8 % je príčinou nesprávneho 
držania tela nerovnaká dĺžka dolných končatín. Guľatý chrbát sa vyskytuje u 17,5 % jedincov, 
čo má súvis aj s 15,7 % výskytom predsunutých, resp. padajúcich ramien.  
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Obr. 3. Držanie tela – závislosť priemernej známky od veku u obidvoch pohlaví. 

 
Obr. 4. Výsledky hodnotenia tela podľa Jaroša a Lomíčka v súbore 206 Rómov (114 žien a 92 mužov)  
 

Obr. 5. Hodnotenie držania tela podľa Jaroša a Lomíčka u mužov 
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Obr. 6. Hodnotenie držania tela podľa Jaroša a Lomíčka u žien. 

 
Tab. 2. Percentuálne zastúpenie jednotlivých odchýlok od správneho držania tela. Muži n = 77 (46,4%), ženy n = 
89 (53,6%), spolu n = 166 

 
Tab. 3. Testovanie ohybnosti na Step-test kocke. Hodnotených spolu 202 osôb (muži n = 90, ženy n = 112) 

> -10 cm (-6) – (-10)cm  (-5) – (+5) cm  6 – 10 cm  > 10 cm 

 značne 
zvýšená 

ohybnosť 

zvýšená 
ohybnosť norma znížená 

ohybnosť 

značne 
obmedzená 
ohybnosť 

abs. 0 6 22 10 52 Muži 
%  6,7 24,4 11,1 57,8 

abs. 5 13 51 25 18 Ženy % 4,5 11,6 45,5 22,3 16,1 
abs. 5 19 73 35 70 Spolu 
% 2,5 9,4 36,1 17,3 34,7 

    Priem. vek 48,6 33,1 40,5 46,3 51,1 
    BMI 23,8 26,2 29,3 33,3 31 

 

(%)  
muži ženy spolu 

Prominujúce brucho 59,7 58,4 59,0 
Horizontálna asymetria výšky ramien 61,0 52,8 56,6 
Predsunutá hlava 36,4 47,2 42,2 
Asymetrické telopažové priestory 46,8 36,0 41,0 
Hyperlordóza bedrovej chrbtice (> 5 cm) 29,9 46,1 38,6 
Zrotovaná panva dopredu 27,3 42,7 35,5 
Vychýlenie tela od stredovej osi 33,8 22,5 27,7 
Jednostr. zvýraznená subskapulárna ryha 16,9 28,1 22,9 
Guľatý chrbát 14,3 20,2 17,5 
Predsunuté ramená 14,3 16,9 15,7 
Odstávajúce lopatky 13,0 15,7 14,5 
Lopatky v nerovnakej výške 11,7 6,7 9,0 
Vertebra prominens 6,5 6,7 6,6 
Plochý chrbát 7,8 4,5 6,0 
Skolióza  5,2 3,4 4,2 
Vyhladená lordóza (< 1,5 cm) 1,3 5,6 3,6 
Nerovnaká dĺžka dolných končatín 3,9 0,0 1,8 

24,6%21,0%
0,9%

53,5%

dokonalé dobré zlé veľmi zlé
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 42,2 % vyšetrených má rôzne odchýlky od správneho držania hlavy, čo je v 6,6% 
spojené s prominujúcim prechodom medzi krčnou lordózou a hrudnou kyfózou. Odstávajúce 
lopatky má 14,5 % Rómov zo sledovaného súboru a 6 % má plochý chrbát. 

Pri testovaní ohybnosti na step test kocke (obr. 7) sme zistili znižovanie ohybnosti tela 
v súvislosti s rastúcim BMI (tab.3). Výrazne viditeľný je aj rozdiel v ohybnosti medzi 
pohlaviami – zatiaľ čo najviac žien (45,5 %) sa pohybuje v kategórii norma (-5 až +5 cm), až 
57,8 % mužov má značne obmedzenú ohybnosť (> 10 cm). Značne zvýšenú ohybnosť (> -10 
cm) má len 5 vyšetrených žien zo súboru, čo predstavuje 2,5 %. 

 

  
 

Obr. 7. Step test kocka. 
   
  Záver 

Z našich vyšetrení vyplynulo, že väčšina Rómov – 52,4 % má dobré držanie tela (II. 
kategóra), ich priemerný vek je 43,8 rokov. Dokonalé držanie má takmer 27 % so 
sledovaného súboru. So stúpajúcim vekom sa držanie tela zhoršuje, do IV. kategórie veľmi 
zlé držanie tela sme zaradili 2 % vyšetrených, ktorých vekový priemer je najvyšší – 67,8 
rokov. Zvyšných 19 % Rómov má zlé držanie tela (III. kategória). Výraznejšie odchýlky 
medzi pohlaviami v držaní tela neboli zistené.  

48 % výskyt obezity v sledovanom súbore Rómov zodpovedá vysokému výskytu 
prominujúceho brucha až u 59 % vyšetrených. 

Ohybnosť na step test kocke bola u 46 % žien v kategórii normy, pričom takmer 58 % 
rómskych mužov má značne zníženú ohybnosť. 



 203 

 
 

 
 

 
 

 
METABOLICKÝ  SYNDRÓM  A  KARDIOVASKULÁRNE  RIZIKO1 

 
D. Petrášová, J. Koprovičová 

Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ,  Košice 
prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc. 

 
Metabolický syndróm dnes predstavuje ochorenie s veľmi vysokou prevalenciou, 

ktoré významne zvyšuje riziko kardiovaskulárnej  mortality a morbidity. Kardiovaskulárne 
choroby sú u nás i vo viacerých vyspelých krajinách sveta neustále hlavnou príčinou úmrtí, 
výrazne sa podieľajú na invalidite a chorobnosti populácie a tiež  stále vo  väčšej miere i na 
rastúcich  ekonomických nákladoch (1, 3). 

Výskyt najvýznamnejších rizikových faktorov je kauzálne spojený s inzulínovou 
rezistenciou, t.j. zníženou citlivosťou tkaniva na inzulín a so zníženými metabolickými 
účinkami inzulínu. Vzniká tak syndróm X – metabolický syndróm inzulínovej rezistencie 
(MS), ktorého typickými prejavmi sú: 
- hyperinzulinémia, 
- hyperlipidémia určitého typu (zvyšovanie TAG a pokles HDL), 
- obezita, 
- arteriálna hypertenzia, 
- hyperurikémia,  
- intolerancia glukózy, ktorá postupne prerastá v diabetes mellitus 2. typu. 

Vzhľadom na spoločný patogenetický základ týchto prejavov majú uvedené 
symptómy tendenciu sa združovať a tak mnohonásobne zvyšovať kardiovaskulárne riziko, 
pretože negatívny účinok rizikových faktorov sa nespočítava, ale vo viacerých prípadoch 
i násobí.  

V súčasnej dobe ešte stále nie sú jednotné diagnostické kritéria pre detekciu 
metabolického syndrómu, ale je možné využívať buď  kritéria Svetovej zdravotníckej 
organizácie – WHO z roku 1998 alebo pridržiavať sa podľa nového  Národného edukačného 
programu o cholesterole Výboru pre liečbu dospelých (National Cholesterol Education 
Program – Adult Treatment Panel, NCEP – ATP III), ako tri alebo viac z nasledujúcich 
kritérií (2):  
- abdominálna obezita: obvod pása (> 102 cm u mužov a > 88 cm u žien), 
- hypertriacylglycerolémia: ≥ 150 mg/dl (1,69 mmol/l), 
- nízky HDL-cholesterol: < 40 mg/dl (1,04 mmol/l) u mužov a < 50 mg/dl (1,29 mmol/l) 

u žien, 
- vysoký tlak krvi (TK): systolický TK ≥ 130 mm Hg a diastolický TK ≥ 85 mm Hg, 
- vysoká glykémia nalačno:  ≥ 110 mg/dl (≥ 6, 1 mmol/l). 

Mikroalbuminúria bola definovaná ako pomer albumínu a kreatínu v moči (ACR) od 
30 do 300 mg/g. Úzka súvislosť medzi mikroalbuminúriou a metabolickým syndrómom 
ostáva signifikantná aj po úprave niektorých rizikových faktorov. Je tiež spájaná s artériovou 

                                                
1 Práca je podporovaná projektom VEGA 1/4232/07 
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hypertenziou (AHT) a navyše odráža skoré porušenie renálnych funkcií, čo môže byť ďalším 
kritériom pre liečbu MS. Slúži ako nástroj predikcie rizika. Je známe, že je ukazovateľom 
kardiovaskulárnych chorôb a  významným prediktorom morbidity a mortality. Zároveň môže 
zvýšiť presnosť predpovede rizika a vysvetliť zvýšené kardiovaskulárne riziko pozorované pri 
MS. 

V súčasnosti existuje viacej definícií MS, ktoré majú niektoré črty rozdielne, napríklad 
definícia WHO stavia do popredia problému inzulínovú rezistenciu, zatiaľ čo NCEP-ATP III 
zdôrazňujú kľúčovú úlohu abdominálnej obezity pri rozvoji tohto syndrómu. Dnes sa 
všeobecne uznáva, že abdominálna obezita je spojená s celým radom metabolických 
komplikácií zvyšujúcich riziko diabetu II. typu a KVO. Podstata  týchto definícií zostáva však 
rovnaká – ide tu o snahu  identifikovať osoby s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.  

Výsledky napríklad prospektívnej quebeckej kardiovaskulárnej štúdie odhalili, že 
prítomnosť niektorých vlastností metabolického syndrómu, ktoré sa vyskytujú u mužov 
s viscerálnou obezitou sú prediktorom podstatne zvýšeného rizika ICHS. Toto riziko je 
spojené s aterogénnou metabolickou aktivitou, ktorá pretrváva aj po úprave na tradičné 
rizikové faktory, ako je hladina LDL-C, triacylglycerolov a HDL-C.  

  Fenotyp „hypertriacylglycerolemického pása“ 
V rámci vyhľadávania chorých bola vyvinutá jednoduchá a nenákladná skríningová 

metóda, ktorá napomáha zlepšeniu možnosti pre zdravotníkov vyhľadávať jedincov 
s vysokým rizikom. Analýza senzitivity a špecificity na základe štúdie ukázala, že hraničná 
hodnota obvodu pása 90 cm a hraničná hodnota TAG 2,0 mmol/l je najlepším kritériom pre 
vyhľadávanie mužov. Na základe pozorovaní 84% mužov s fenotypom 
hypertriacylglycerolemického pása (obvod pása > 90 cm a TAG na lačno > 2,0 mmol/l) malo 
aterogénnu metabolickú trias (hyperinzulinémia, zvýšené hodnoty apo B a malé LDL častice). 
Aj keď hraničiace hodnoty obvodu pása a hladiny TAG sa v jednotlivých štúdiách líšia, 
predsa sa približujú k podobným záverom.  

So zvyšujúcou sa prevalenciou obezity stúpa aj prevalencia  metabolického syndrómu 
ako aj s nim veľmi úzko súvisiace kardiovaskulárne ochorenia a diabetes mellitus 2. typu (8).  

Autor štúdie Grundy (4, 5) poukazuje na päť metabolických rizikových faktorov 
spojených s MS a to: 

1. aterogénna dyslipidémia (zvýšenie koncentrácie apo B a TAG, prítomnosť malých 
denzných LDL častíc,  nízke koncentrácie HDL-cholesterolu), 

2. zvýšené  hodnoty krvného tlaku, 
3. poruchy metabolizmu glukózy, 
4. protrombotický stav, 
5. proinflamačný stav. 
Rizikové faktory, prevalencia a klinická manifestácia MS sa v rôznych populáciách 

líšia a tieto  rozdiely vyplývajú aj z genetickej predispozície. 
Základným kameňom ktorejkoľvek definície MS je prítomnosť aterogénnej 

dyslipidémie,  ktorá je charakterizovaná:  
- zvýšenou koncentráciou aterogénnych na TAG a apo C-III bohatých remnantných častíc 

(pri rutinnom laboratórnom vyšetrení zisťujeme zvýšené TAG). 
- prítomnosťou kvalitatívne zmenených malých denzných LDL častíc so zvýšenou 

koncentráciou apo B pri kvantitatívne normálnych alebo mierne zvýšených hodnotách 
LDL-cholesterolu v sére a taktiež kvantitatívnymi zmenami HDL-cholesterolu (znížené 
koncentrácie cholesterolu transportovaného v HDL časticiach, vznik malých denzných 
HDL častíc strácajúcich kardioprotektivitu). 

- inzulínová rezistencia a s ňou súvisiaca hyperinzulinémia, ktorá vedie k zvýšenej 
hepatálnej produkcii veľkých na TAG bohatých VLDL častíc so zvýšeným obsahom apo 
C-III. 
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- prostredníctvom zvýšenej aktivity cholesterol ester transfer proteínu  – CETP dochádza 
v týchto častiach k ďalšej výmene cholesterolu za TAG, ktoré sú masívne 
odhydrolyzované hepatálnou lipázou (HL) za vzniku malých denzných LDL častíc 
a malých denzných HDL častíc.  

Fenotyp B charakterizuje zvýšený počet malých denzných aterogénnych LDL častíc so 
zvýšením koncentrácie apo B (každá jedna častica je nositeľom jedného apo B, preto  jeho 
zvýšená koncentrácia veľmi dobre charakterizuje fenotyp B), tieto častice sú vychytávané 
scavengerovými receptormi. 

Metabolizmus apo B lipoproteínov závisí od formácie VLDL častíc s apo E pečeňou, 
ako ak aj na vychytávaní apo C-III počas cirkulácie prevažne do HDL častíc. Lipoproteínové  
častice s apo C-III sú bohaté na cholesterol, adherujú k arteriálnym proteoglykanom 
a stimulujú adhéziu monocytov k endotelovým bunkám. Častice bohaté na TAG s apo C-III 
formujú systém apo B lipoproteínov, ktoré sú úzko zviazané s aterosklerózou a klinickými 
kardiovaskulárnymi príhodami.  

Je známe, že statíny ovplyvňujú aterogénnu dyslipidémiu zlepšením katabolizmu 
lipoproteínov obsahujúcich apo B. Fibráty zase zvyšujú katabolizmus apo B, ale ovplyvňujú 
aj konverziu VLDL na LDL, čím zvyšujú sekréciu HDL, apo A-I a apo A-II. Statíny ako aj 
fibráty majú vplyv na redukciu hepatálnej sekrécie VLDL (6).  

Redukcia hmotnosti (redukcia viscerálneho tuku, zlepšenie inzulínovej senzitivity, 
zvýšenie hladín adiponektínu) vedie k redukcii  sekrécie VLDL pečeňou. Avšak efekt na 
metabolizmus HDL ostáva neobjasnený. V súčasnosti je evidentné, že MS ako klaster 
rizikových faktorov, lepšie predikuje kardiovaskulárne riziko ako jednotlivé rizikové faktory. 

 
Záver 
Metabolický syndróm sa postupne rozrastá o ďalšie biochemické a klinické prejavy 

ako sú poruchy hemokoagulácie, endoteliálnej dysfunkcie a zvýšenia ukazovateľov zápalovej 
aktivity, nealkoholickej steatohepatitídy, ovariálneho hyperandrogenizmu, hyperhomo-
cysteinémie a ďalšie. Je to súbor mnohých symptómov a pri stanovení výskytu tohto 
ochorenia veľmi záleží na šírke definície. Je zrejme, že pre posudzovanie zmien výskytu 
metabolického syndrómu v jednotlivých populáciách a v rôznych obdobiach je nutné 
zjednotiť  kritéria (7). 
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TUKOVÉ TKANIVO A OBEZITA1 
 

I. Bertková, D. Petrášová 
Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice 

prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc. 
 

Úvod 
Obezita je stav, pri ktorom abnormálna alebo nadmerná akumulácia tuku v adipóznom 

tkanive vplýva na zdravie. Obezita je jedným z najviditeľnejších, ale až donedávna 
najzanedbávanejších zdravotných problémov a v súčasnosti je hlavným rizikovým faktorom 
mnohých chronických a oslabujúcich stavov. Dnešná vysoká prevalencia obezity je odrazom 
intenzívnych sociálnych, ekonomických a kultúrnych zmien. Pri vzniku obezity sa uplatňujú 
rôzne nešpecifické aj špecifické faktory. Otázkou zostáva, aký je princíp hromadenia tuku v 
organizme a skutočný mechanizmus vzniku obezity. 

 
Rozloženie tukového tkaniva 
Štíhla žena má v priemere 20 – 25% tuku, u štíhleho muža je to asi 12 – 17%. 

Biologickým dôvodom toho, prečo je v organizme žien väčší hmotnostný podiel tuku je 
skutočnosť, že tuk sa využíva ako zásoba energie, ktorá sa môže zužitkovať v tehotenstve a 
pri dojčení. Podľa rozloženia tukového tkaniva rozlišujeme 2 typy obezity – gynoidný 
s akumuláciou tukového tkaniva v periférnych oblastiach (v tvare hrušky) s menším rizikom 
zdravotných komplikácií a androidný typ s akumuláciou tuku vo viscerálnej oblasti (v tvare 
jablka). Viscerálny typ obezity je spojený s významnými metabolickými komplikáciami – 
arteriálnou hypertenziou, kardiovaskulárnymi ochoreniami, dyslipidémiou, porušenou 
glukózovou toleranciou, diabetes mellitus 2. typu, hyperinzulinémiou, inzulínrezistenciou (5, 
9). 

Existuje celý rad spôsobov, ako sa dá posúdiť zloženie tela (podiel tuku, vody, svalov, 
orgánov, kostí). S ohľadom na obezitu, vo väčšine prípadov najjednoduchším spôsobom jej 
odhadu je určenie výšky a hmotnosti osoby. Dnes najrozšírenejšou mierou na vyjadrenie 
podváhy, nadváhy a obezity u dospelých je index telesnej hmotnosti – BMI (kg/m2). Určenie 
BMI je rýchly a užitočný spôsob prvotného posúdenia a monitorovania zmien. Klasifikácia 
BMI pre dospelých sa nedá aplikovať na deti a dospievajúcu mládež, pretože existujú rozdiely 
medzi pohlaviami, vekom a rýchlosťou rastu. BMI nenaznačuje nič o distribúcii tuku 

v organizme. Zdravie neovplyvňuje iba množstvo alebo zloženie nadbytočnej hmotnosti, ale 
aj distribúcia tuku v organizme. Ako klinický postup identifikácie pacientov s kumuláciou 
tuku okolo brucha slúži dnes pomer pása a bokov (WHR = waist-hip-ratio). Za vysokú sa 
považuje hodnota WHR u mužov > 1,0 a u žien > 0,85. Obvod pása vykazuje tesnú koreláciu 
s BMI a WHR, pričom je vhodným ukazovateľom množstva vnútrobrušného tuku a 
celkového telesného tuku. Zmeny obvodu pása odrážajú zmeny rizikových faktorov 
kardiovaskulárnych a iných ochorení. Odporúča sa zníženie telesnej hmotnosti, keď je u 
mužov obvod pása > 102 cm a u žien > 88 cm, pretože vtedy výrazne narastá riziko 
metabolických komplikácií (3).  

                                                        
1 Táto práca bola realizovaná s finančnou podporou grantu VEGA MŠ SR 1/4232/07. 
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Princíp hromadenia tuku v organizme 
V ľudskom organizme sa za normálnych okolností nachádza určité množstvo tukového 

tkaniva, priemerne 15 % hmotnosti tela, ktoré má fyziologické funkcie. Zníženie tohto 
množstva pod kritickú spodnú hranicu má negatívne a mnohokrát aj nebezpečné následky. 
Tukové tkanivo pozostáva z tukových buniek – adipocytov. Ich rast, diferenciácia a funkcia 
závisí od metabolizmu a aktuálneho stavu vnútorného prostredia organizmu. Hoci je známych 
mnoho faktorov, ktoré riadia a integrujú bilanciu energie v organizme, samotná teória vzniku 
obezity nie je ešte úplne známa. Dôležité látky regulujúce proces homeostázy a transformácie 
energie v bunkách sú najmä inzulín, leptín, neuropeptid Y, katecholamíny a pohlavné 
hormóny, pričom tukové bunky rôznych častí tela majú aj rozdielnu citlivosť na tieto faktory. 
Pri pozitívnej energetickej bilancii môže obezita vzniknúť následkom zväčšovania ich objemu 
(hypertrofia) alebo zvyšovania počtu buniek (hyperplázia). V hornej časti tela sa tukové 
bunky skôr zväčšujú, v dolnej majú viac tendenciu zmnožovať sa.  

Všetky adipocyty obsahujú na svojom povrchu dva druhy receptorov. Alfa receptory 
prijímajú vonkajšie podnety stimulujúce hromadenie tuku v cytoplazme, beta receptory zasa 
jeho odbúravanie. U geneticky predisponovaných obéznych ľudí dochádza aj preto k 
zvýšenému ukladaniu tuku, lebo beta receptorov je v porovnaní s alfa receptormi menej. 
Tento pomer je vrodený, neovplyvnený nutričným režimom. Najmä z pohľadu teórie o 
familiárnom dedičnom základe obezity, podľa ktorej náchylnosť na ňu vzniká bez ohľadu na 
životný štýl jedinca a jeho nutričný rytmus je tento poznatok veľmi dôležitý. Heterogénna 
distribúcia receptorov v ľudskom tele je príčinou, prečo sa obom pohlaviam ukladá tuk na 
rozdielnych miestach. V prípade žien prevládajú alfa receptory najmä v tukových bunkách v 
oblasti zadku, bokov a stehien, muži ich majú zasa viac na bruchu. 

 Obezitu z hypertrofie tukových buniek možno považovať za relatívne jednoduchšiu 
formu, ktorá vo väčšine prípadov vzniká pri typickom sedavom životnom štýle s prejedaním 
sa. Závažnejšou formou býva obezita z hyperplázie buniek. Zmnožené adipocyty sa totiž 
strácajú už len veľmi ťažko. Nárast počtu tukových buniek prebieha približne do 23. roku 
života, ľahšie u dievčat ako u chlapcov. Po tomto období je už ich počet konštantný a počas 
života sa nemení, preto sú aj možnosti liečby viac obmedzené ako pri predchádzajúcej forme. 
Z toho dôvodu je dôležité klásť omnoho väčší dôraz na prevenciu nadváhy v detskom veku, 
pretože v prípade väčšiny obéznych detí už v dospelosti nedochádza k výraznejšiemu úbytku 
hmotnosti. Podľa najnovších výskumov cesta vedúca k nadváhe môže začínať už 
v dojčenskom veku. Niektoré štúdie ukazujú, že prirodzené dojčenie výrazne znižuje riziko 
obezity v období puberty a čím dlhšie je dieťa dojčené, tým menšia je pravdepodobnosť 
vzniku tučnoty v skorej dospelosti (2). Mechanizmus jej vzniku je teda komplexný dej 
tvorený celoživotnou vzájomnou súhrou rôznorodých vonkajších a vnútorných faktorov.  

 
Úloha tukového tkaniva 
Tukové tkanivo predstavuje multifunkčný orgán, ktorý okrem ukladania lipidových 

zásob aktívne reaguje na špecifické podnety a zmeny metabolizmu, produkuje niekoľko 
hormónov a rôzne proteínové faktory (tab. 1).  
 
Tab. 1. Produkty tukového tkaniva ako endokrinného orgánu so zložitými metabolickými aktivitami 
Cytokíny TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17D 

Proteíny akútnej fázy zápalu haptoglobín, C-reaktívny proteín (CRP), sérum amyloid A, 
kyslý α-1-glykoproteín 

Rastové faktory transformujúci rastový faktor-β (TGF-β) 
Hormóny (leptín, adiponektín, gonadálne steroidy, glukokortikoidy) 
Prekurzory peptidových hormónov  angiotenzinogén 
Komplementárne faktory  acyláciu stimulujúci proteín (ASP) 
Proteíny zapojené do vaskulárnej hemostázy inhibítor plazminogénového aktivátora (PAI-1) 
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Rozmanité proteínové signály boli súborne označené ako „adipocytokíny alebo 
adipokíny“. Avšak termín adipokín sa odporúča používať pri popisovaní proteínu, ktorý je 
uvoľňovaný (a syntetizovaný) adipocytmi (11).  

V súčasnosti je známych približne 50 adipokínov, ktoré môžu v organizme 
ovplyvňovať:  
- lipidový metabolizmus (retinol-binding proteiín – RBP, cholesteryl ester transfer protein), 
- energetickú homeostázu, 
- glukózovú homeostázu (adiponektín, rezistín), 
- reguláciu apetítu (leptín), 
- zápal (TNFα, IL-6, IL-8, C-reaktívny proteín – CRP, haptoglobín), 
- angiogenézu (vaskulárny endoteliálny rastový faktor  – VEGF), 
- krvný tlak (angiotenzinogén) a pod. 
 

Zápal a obezita 
Nedávno zistené poznatky poukazujú na to, že obezita je charakterizovaná ako stav 

chronického pomaly sa stupňujúceho zápalu. Základom pre tieto tvrdenia je zvyšovanie 
hladín niektorých cirkulujúcich markerov zápalu, pro-zápalových cytokínov a proteínov 
akútnej fázy zápalu (TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17D, CRP, PAI-1, haptoglobín) (5, 
7, 11). 

Z cytokínov zohrávajú dôležitú úlohu TNFα a IL-6. Tumoronekrotický faktor-α je 
prozápalový cytokín a syntetizuje sa ako 25kDa transmembránový proteín. Okrem adipocytov 
ho syntetizuje množstvo ďalších buniek – makrofágy, monocyty, lymfocyty, keratinocyty, 
epitel kolónu, mamálny epitel, osteoblasty, dendritické bunky, pankreatické beta bunky, 
astrocyty, neuróny. Vyznačuje sa širokospektrálnym účinkom na lymfocyty a leukocyty – 
aktivuje a uspôsobuje ich k migrácii. Jeho celkový účinok na organizmus – vyvolanie horúčky 
a akútnej fázy zápalu. Lokálne pôsobí na proliferáciu, diferenciáciu a apoptózu buniek (8). 
V klinických štúdiách bolo zistené, že expresia mRNA pre TNFα u ľudí pozitívne koreluje so 
stupňom obezity, resp. s hladinami inzulínu a že redukcia hmotnosti vedie k poklesu expresie 
mRNA pre TNFα v tukovom tkanive (5). Interleukín-6 produkovaný adipocytmi je okrem 
lokálneho pôsobenia v tkanive tiež uvoľňovaný do cirkulácie. Jeho plazmatické hladiny sú 
zvýšené pri obezite a inzulínovej rezistencii (117). 

V súvislosti s obezitou boli pozorované zvýšené hladiny aj niektorých proteínov 
akútnej fázy zápalu, patriacich do skupiny adipokínov, uvoľňovaných z tukového tkaniva: 
PAI-1, haptoglobín, CRP, sérum amyloid A.  

Inhibítor plazminogénového aktivátora (PAI-1) tvorí jednu z najdôležitejších zložiek 
fibrinolytického systému u ľudí. V prítomnosti aktivátora sa z inaktívneho plazminogénu 
vytvára aktívna proteáza plazmín, ktorá katalyzuje štiepenie fibrínu (6). Hlavnou funkciou 
PAI-1 je inhibícia tkanivového aktivátora plazminogénu. Niektoré štúdie uvádzajú, že 
hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi koncentrácie PAI-1 boli koncentrácie triacylglycerolov 
a body mass index, v iných sa zistila pozitívna korelácia medzi hladinami PAI-1 a VLDL 
triacylglyceridov, ktorá bola závislá na ďalších komponentoch metabolického syndrómu (4, 
5). 

Hladiny cirkulujúceho C-reaktívneho proteínu (CRP) stúpajú s BMI a klesajú so 
znižovaním hmotnosti (1, 10). Niektoré štúdie uvádzajú asociáciu medzi nízkymi hladinami 
adiponektínu a vysokými hladinami CRP, ktorý je nezávislý na inzulínovej rezistencii 
a adipozite (6). Biele tukové tkanivo, aj keď produkuje malé množstvá tohto proteínu 
zabezpečuje sekréciu IL-6, ktorý je hlavným cytokínom regulujúcim hepatálnu produkciu 
CRP (12). 
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Záver 
S nadmernou telesnou hmotnosťou sa spájajú mnohé závažné zdravotné riziká. 

Obezita zvyšuje úmrtnosť na ochorenia srdcovocievneho a dýchacieho systému, urýchľuje 
vznik vysokého krvného tlaku, degeneratívnych ochorení pohybového systému, predstavuje 
jeden z rizikových faktorov vzniku rakoviny prsníka či maternice. Riziko vzniku diabetu 2. 
typu pri nadváhe je priamo úmerné, pretože stúpa aj nadprodukcia leptínu a iných látok v 
tukovom tkanive, ktoré nepriamo vyvolávajú odolnosť cieľových buniek voči inzulínu. 
Obezita je ochorenie asociované s chronickou zápalovou reakciou charakterizovanou 
abnormálnou produkciou cytokínov, zvýšenými hladinami proteínov akútnej fázy, aktiváciou 
signálnych dráh. Zápalová odpoveď v súvislosti s obezitou a jej komplikáciami je spúšťaná 
predovšetkým v tukovom tkanive. Vlastnosti zápalovej odpovede, cieľové bunky, ktoré sú 
rozhodujúce v metabolickej dysregulácii a základné molekulárne mechanizmy však zostávajú 
naďalej nezodpovedanými ale rozhodujúcimi otázkami. 
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MASTNÉ KYSELINY S KRÁTKYM REŤAZCOM – ČAS PRE ICH PRÍLEŽITOSŤ?1 
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prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc.  
 
Úvod 

 Rakovina čreva patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia na rakovinové ochorenia (2). 
Ročne postihne toto ochorenie 35 ľudí zo 100 000. Rakovina vzniká predovšetkým v hrubom 
čreve, v tzv. kolóne, hlavnej časti hrubého čreva. Rizikovými faktormi sú v tomto prípade 
genetické dispozície, chronicky zápalové črevné ochorenia, nedostatočná konzumácia 
potravín bohatých o vlákniny (9). Karcinómy v kolóne spolu s rektálnymi karcinómami sú 
časté, sú príčinou druhého najčastejšieho úmrtia na rakovinu. 
 Koncepcia zdravého čreva „colonic health“ sa stáva hlavným cieľom pri vývoji 
funkčných potravín, ako sú probiotiká, prebiotiká a synbiotiká (1). Tieto bioaktívne agensy 
majú významný účinok na zloženie mikroflóry, taktiež na fyziológiu hrubého čreva 
a preukazujú výrazné zdravotné benefity. Potravinové sacharidy, ktoré unikli 
tráveniu/absorbcii v tenkom čreve a prebiotiká podliehajú fermentácii v kolóne a zvyšujú 
koncentrácie nasýtených mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCFA – short chain fatty 
acids) predovšetkým kyseliny maslovej, kyseliny octovej a kyseliny propionovej.  

Kyselina maslová je hlavný zdroj energie pre kolonocyty, kyselina propionová je 
prevažne vychytávaná pečeňou a kyselina octová vstupuje do periférnej cirkulácie a je 
metabolizovaná periférnym tkanivom. Ako hlavné anióny kolónu a hlavný zdroj energie pre 
kolonocyty, SCFA sú rýchlo absorbované prevažne neiónovou difúziou, ale tiež aktívnym 
transportom prostredníctvom sodíkového transportéra, čím podporujú absorbciu sodíka 
a vody. SCFA vo všeobecnosti a kyselina maslová čiastočne zvyšujú rast baktérií 
Lactobacillus a Bifidobacterium a hrajú centrálnu úlohu vo fyziológii a metabolizme kolónu. 
Špecifické SCFA redukujú riziko vývoja gastrointestinálnych porúch, rakoviny 
a kardiovaskulárnych ochorení. Účinok prebiotík a probiotík na bunkovú proliferáciu, 
diferenciáciu, apoptózu, produkciu mucínu, imunitný systém, absorbciu minerálov, lipidový 
metabolizmus, gastrointestinálne peptidy je dobre zdokumentovaný na experimentálnych 
modeloch, zatiaľ čo výsledky z humánnych štúdií zostávajú protirečivé (13). 
 

Funkčné potraviny 
Termín funkčné potraviny vznikol pred dvadsiatimi rokmi v Japonsku, postupne získal 

status FOSHU (Foods for Specified Health Use), ktorým môžu byť označované potraviny 
s dokázanými účinkami posilňujúcimi zdravie. Funkčné potraviny predstavujú skupinu 
potravín, ktoré okrem základnej funkcie nasýtenia a výživy organizmu majú aj ďalšie 
vlastnosti pozitívne ovplyvňujúce zdravie a vitalitu človeka. V Európskej únii sú špeciálne 
potraviny (určené na osobitné výživové účely) a výživové doplnky delené na tri skupiny: 

1. Nové jedlá – novel food, ktoré sú v normách EU presne definované a ich uvádzanie 
na trh je regulované, 

                                                
1 Práca je súčasťou projektu AV 4/0028/07 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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2. Funkčné potraviny – functional food, ktoré nemajú právnicky sformulovanú 
definíciu, 

3. Nutraceutiká – nutraceuticals, prostriedky doplňujúce výživu, ktoré sa predávajú 
v obchodoch, nie sú viazané na predaj v lekárni a nie sú v EU regulované (10). 

Výstižné právnické definície obsahuje aj Potravinový kódex SR, ktorý člení potraviny 
na:  

1. Potraviny na osobitné výživové účely: 
- potraviny na počiatočnú výživu dojčiat a potraviny na následnú výživu dojčiat, 
- následné výživové prípravky na báze obilia pre dojčatá a malé deti a ostatné potraviny na 

výživu dojčiat a malé deti, 
- dietetické potraviny na osobitné medicínske účely, 
- potraviny na používanie pri diétach so zníženou energetickou hodnotou určené na 

regulovanie hmotnosti, 
- potraviny na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov, 
- potraviny pre diabetikov, 
- ostatné potraviny na osobitné výživové účely. 

2. Výživové doplnky: Podľa Zákona o potravinách č. 152/1995, Z. z., sú 
potravinovými doplnkami napríklad jednotlivé vitamíny, minerálne látky, enzýmy, rôzne 
druhy vlákniny, ale aj iné látky.  
  

Nasýtené mastné kyseliny s krátkym reťazcom – SCFA 
SCFA sú organické mastné kyseliny s 1 až 6 atómami uhlíka, hlavné anióny, ktoré 

vznikajú bakteriálnou fermentáciou (sacharolytické a proteolytické baktérie) polysacharidov, 
oligosacharidov, proteínov, peptidov a glykoproteínových prekurzorov v kolóne (12). Spolu 
s mastnými kyselinami s krátkym reťazcom vznikajú CO2 , CH4, H2 a teplo (11).  

Molárny pomer vznikajúcich mastných kyselín je v poradí kyselina octová : kyselina 
propionová : kyselina maslová približne 60 : 20 : 20 resp. 3 : 1 : 1, pričom je zachovaný 
v proximálnom aj distálnom kolóne (4, 5, 14). Produkcia SCFA je ovplyvnená mnohými 
faktormi vrátane počtu a typu mikroflóry prítomnej v kolóne, zdroja substrátu a času ktorým 
substrát prejde črevom. Hlavné miesto fermentácie je cékum a proximálna časť kolónu, zatiaľ 
čo v distálnom kolóne je znížený obsah karbohydrátov aj vody.  

SCFA sú rýchlo absorbované v céku a kolóne, iba 5 – 10% je exkretované stolicou. 
Tento proces je spojený so zvýšenou absorbciou sodíka a exkréciou bikarbonátov. SCFA sú 
metabolizované na troch hlavných miestach a to:  

1. v epiteliálnych bunkách céko-kolónu, ktoré využívajú kyselinu maslovú ako hlavný 
zdroj energie, 

2. bunky pečene, ktoré metabolizujú zvyšnú časť kyseliny maslovej, kyselinu 
propionovú pre glukoneogenézu a asi 50-70% kyseliny octovej, 

3. svalové bunky, ktoré využívajú prevažne kyselinu octovú.  
SCFA majú vo všeobecnosti úlohy ako „nutrients“ – výživa pre epitel kolónu, 

„modulators“ – menia/prispôsobujú pH, objem kolónu a iné funkcie spojené s transportom, 
„regulators“ – regulátor proliferácie, diferenciácie a génovej expresie (3). Zvýšené množstvo 
SCFA zvyšuje pH, ktoré nepriamo ovplyvňuje zloženie mikroflóry kolónu, znižuje 
rozpustnosť žlčových kyselín, zvyšuje absorbciu minerálov – nepriamo, redukuje absorbciu 
amoniaku a iných amínov (napr. tvorba menej rozpustného NH4

+ v porovnaní s rozpustným 
NH3). 
 

Kyselina octová je rýchlo absorbovaná a transportovaná do pečene a preto je menej 
metabolizovaná v kolóne. V prítomnosti acetyl CoA syntetázy v cytozole adipocytov 
a mliečnej žľaze umožňuje využiť acetát pre lipogenézu čím vstupuje do cirkulácie. 
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V humánnych štúdiách, acetát je často využívaný na monitorovanie udalosti v kolóne pretože 
je hlavnou mastnou kyselinou v krvi. Acetát je primárnym substrátom pre syntézu 
cholesterolu, môže byť absorbovaný periférnym tkanivom pričom baktérie izolované 
z ľudského čreva utilizujú acetát pre produkciu kyseliny maslovej v kolóne (8). Laktát 
a acetolaktát slúžia ako substrát pre flóru kolónu a môžu byť následne degradované na iné 
SCFA. 

Kyselina propionová je produkovaná dvoma cestami: 1. fixáciou CO2 na sukcinát 
a jeho následnou dekarboxyláciou a 2. z laktátu a akrylátu. Najviac informácií o využití 
propionatu je zo štúdií u prežúvavcov, kde propionát je hlavným prekurzorom 
glukoneogenézy (čo je tvorba glukózy z nesacharidových látok, pričom u prežúvavcov je 
zdrojom glukózy propionát). Metabolizmus propionátu u ľudí je menej známy. Jedným z jeho 
možných mechanizmov je jeho účinok znižovať hladinu lipidov. Zvýšená produkcia 
propionátu fermentáciou môže inhibovať syntézu cholesterolu v pečeni (6).  

Kyselina maslová je zdrojom energie pre kolonocyty (70 – 90% kyseliny maslovej je 
metabolizované kolonocytmi) a je zapojená do kontrolného mechanizmu regulujúceho 
apoptózu, bunkovú proliferáciu a diferenciáciu (7). Kyselina maslová má antiproliferatívny 
a antikarcinogénny účinok na bunky kolónu.  
 

Záver 
Existujúce účinky mastných kyselinách dokazujú, že majú významné postavenie 

v prevencii rakoviny kolónu ale aj iných chorôb. Potenciálny benefit prebiotík a probiotík 
dáva štúdium SCFA do iných dimenzií. Sú potrebné ďalšie štúdie skúmajúce synergické 
účinky kombináciou funkčných potravín s rôznymi zdrojmi sacharidov a ich účinky na SCFA 
a zdravie. Kombinácia in vitro metód, experimentov a klinických skúšok pomôže 
v budúcnosti pripraviť vhodné produkty, ktoré budú spĺňať výživové odporúčania zo 
zreteľom na zachovanie zdravia vo všeobecnosti.  
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Úvod 

 Základom pre správnu (zdravú) výživu v dospelosti sú správne návyky príjmu potravy 
osvojené v období detstva a dospievania (1, 5, 9, 11, 13). 
 Sú pravdivé tieto tvrdenia a platia i pre špecifickú skupinu vysokoškolákov? Zdá sa, 
že vplyv prostredia vysokej školy, organizácia výučby a zabezpečenia stravy pre študentov 
zohráva rozhodujúcu úlohu, ako sme už deklarovali v I. časti príspevku, ktorý poukázal na 
nesprávny spôsob stravovania študentov (12). Na nezdravé trendy v stravovaní 
vysokoškolákov, na rizikové nutričné i sociálno-ekonomické faktory upozorňujú nielen práce 
slovenských (2 – 4, 6 – 15), ale i zahraničných autorov.  

Cieľom nášho príspevku preto bolo opätovne porovnať stravovacie návyky študentov 
(spôsob stravovania, konzumáciu stravy v ŠJ) v časovom intervale školských rokov 2002/03 – 
2006/07 u poslucháčov 5. roč. všeobecného lekárstva a poslucháčov 1. – 3. roč. verejného 
zdravotníctva a súbežne vyhodnotiť účinnosť intervencie pri zabezpečovaní obeda študentom 
JLF UK v Martine. 

 
Materiál a metódy 
Vyšetrovanú skupinu vysokoškolákov tvorili študenti 5. roč. všeobecného lekárstva 

(VL): muži n = 42 (šk. rok 2002/03); n = 31 (šk. rok 2006/07) a ženy n = 55 (šk. rok 2002/03) 
a n = 55 (šk. rok 2006/07). Poslucháčky 1. – 3. roč. verejného zdravotníctva (VZ) v počte n =  
20 sme hodnotili každoročne počas ich 3-ročného bakalárskeho štúdia. Metódou dotazníka 
a 3-dňového recallu sme zisťovali frekvenciu denných jedál, ale i spôsob stravovania. 
Následne sme použili metódu intervencie na dosiahnutie zlepšenia situácie v ich stravovacom 
režime.  
 

Výsledky a diskusia 
 V tab. 1 a na obr. 1 je porovnanie spôsobu stravovania študentov 5. roč. VL v šk. roku 
2002/03 a v šk. roku 2006/07.  

Študentky 5. roč. VL (obr. 1) vo svojom stravovacom režime uplatňovali dva spôsoby 
stravovania, individuálny a kombinovaný. Individuálny spôsob znamenal konzumáciu 
prevažne z domu donesenej stravy alebo si varili jedlá, ktoré dopĺňali stravou s bufetu. 
Kombinovaný spôsob stravovania kombinoval domácu donesenú stravu občas s obedom 
v študentskej jedálni (ŠJ).  
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Tab. 1. Spôsob stravovania študentov 5. roč. VL v šk. r. 2006/07 vs. 2002/03  
Spôsob stravovania 
Spôsob stravovania 

% študentov 
Pohlavie muži (n = 31) muži (n = 42) ženy (n = 55) ženy (n = 55) 
Školský rok 2006/07 2002/03 2006/07 2002/03 
Individuálny spôsob (domáca + bufet) 73 %  83 % 82 % 91 % 
Kombinovaný spôsob (domáca + občas ŠJ ) 27 % 17 % 18 % 9 % 
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Obr. 1. Porovnanie spôsobu stravovania žien (5. roč. VL) v šk. roku 2002/03 a 2006/07 

 
Z grafického znázornenia (obr. 1) vyplynulo, že v šk. roku 2002/03 až 91% študentiek 

5. roč. VL preferovalo individuálny spôsob stravovania, zvyšných 9% kombinovaný spôsob. 
V šk. roku 2006/07 sa situácia zlepšila, po 5 rokoch nastal mierny nárast záujmu o obed v ŠJ.  

Stav bol neuspokojivý, skúmali sme príčiny tohto javu a stanovili ciele ďalšej 
intervencie, ktorá by mohla prispieť k ozdraveniu stravovacích návykov študentov. 

 Dôvody nezáujmu študentov JLF UK o obed v ŠJ 
1. Nedostupnosť študentskej jedálne (ŠJ) v čase výučby: 

- Výučba študentov prebieha v učebniach, ktoré sú situované v troch lokalitách mesta 
(MFN, Malá Hora 5, Sklabinská ul.); 

- Obed sa vydáva iba v ŠJ na Študentskom domove (ďalšia lokalita) – nie je zabezpečené 
autobusové spojenie, preprava prevažne pešo; 

- Časovo nerealizovateľný presun študentov – rozvrh nemá časovú rezervu (1 – 2 h) na 
obedňajšiu prestávku. 

2. Cena stravného lístka bola vysoká 
Ciele intervencie ohľadne stravovania študentov: 

- zabezpečiť študentom stravovanie – obed v mieste výučby, 
- vybudovať sieť malých výdajní jedla – vyriešiť problémy priestorové a personálne, 
- zabezpečiť elektronický spôsob objednávky obeda, 
- upraviť (znížiť) cenu stravného lístka – zvýšiť príplatok (príspevok). 

Intervenciu sme začali uskutočňovať v januári 2006 a počas šk. roku 2006/07 
prebiehala tromi smermi: smerom k vedeniu fakulty, smerom k vedúcemu jedálne a smerom 
ku študentom. 

Intervencia smerom k vedeniu fakulty  
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V spolupráci so Študentskou komorou JLF UK boli sformulované požiadavky 
študentov a predložené na prerokovanie Vedeniu fakulty JLF UK. Cena stravného lístka bola 
upravená – znížená. Nastal však problém pomalého riešenia situácie so zabezpečením obeda v 
mieste výučby, alebo neochota kompetentných – nevyčlenenie priestoru na komunikáciu, 
argumentáciu. Intervencia nebola dokončená, problém sa presunul do budúcnosti – na riešenie 
do zasadnutia Akademického senátu JLF UK. 

Intervencia smerom k vedeniu jedálne 
V prvom kroku sme uskutočnili písomné upozornenie, neskôr spísali sťažnosť na 

nekvalitu podávaných jedál (používanie prepálených tukov, vodnaté polievky, malé porcie a 
i.). V druhom kroku pracovníci RÚVZ urobili hygienickú kontrolu stavu, nasledovali 
personálne zmeny, odchod vedúceho jedálne. Nová vedúca jedálne zlepšila kvalitu a 
sortiment podávaných jedál. 

Intervencia smerom k študentom 
Študenti v rámci praktických cvičení z hygieny výživy mali možnosť vyhodnotiť a 

upraviť svoj stravovací režim; somatometrickými a biochemickými vyšetreniami si 
konfrontovali účinnosť opatrení v ich spôsobe stravovania. 

Úspešnosť našej intervencie ohľadne zvýšenia záujmu študentov o stravovanie v ŠJ 
dokumentuje obr. 2. Predpokladáme, že poslucháčky 1. – 3. roč. VZ (verejného 
zdravotníctva) vplyvom intervencie zlepšili svoje stravovacie spôsoby a v priebehu šk. roka  
2004/05 až 2006/07 zvýšili záujem o stravu v ŠJ z 0% na 20% študentiek.  
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Obr. 2. Spôsob stravovania študentiek VZ počas šk. roka 2004/05 – 2006/07 
 

Závery po intervencii 
Základný zámer intervencie – zabezpečiť stravovanie študentom JLF UK v areáloch (na 

mieste) výučby, zostal v riešení. 
Problém s cenou stravného lístka sa doriešil, cena obeda sa znížila na 45,- Sk. 

V Študentskej jedálni JLF UK v Martine sa zlepšili kvalitatívne i kvantitatívne ukazovatele 
podávaných jedál (12). Pozitívnym výsledkom nutričnej intervencie je všeobecne zvyšujúci sa 
záujem o stravovanie v ŠJ, najmä zo strany poslucháčov verejného zdravotníctva. 
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Rozbieha sa ďalšia aktivita študentov – formou ŠVOČ sa študenti pokúsia získať 
konkrétne argumenty, ktoré presvedčia študentov i kompetentných o význame zdravej a 
pravidelnej výživy v prevencii hromadných ochorení. 

Do výučby študentov – hlavne medikov odporúčame zaradiť predmet „Poradenstvo o 
zdravej výžive“, ktorý by zdôraznil význam pravidelného stravovacieho režimu a prispel 
k zmene ich stravovacích návykov. 

 
Literatúra: 
1. Ághová Ľ a kol. Hygiena. Martin: Osveta, 1993, 268s. 
2. Bernasovská K, Kovářová M, Rimárová K, Kimáková T. Vybrané somatické ukazovatele poslucháčov 

medicíny v porovnaní s inými populačnými skupinami. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ 
SR, 2006, 365 s. (s. 214-220). 

3. Bernasovská K, Rimárová K, Kovářová M, Holéczyová G. Energetická a nutričná hodnota stravy 
poslucháčov LFUPJŠ v Košiciach vo vzťahu k odporúčaným výživovým dávkam. In: Životné podmienky a 
zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2004, 368 s. (s. 170-177). 

4. Bertková I, Petrášová D. Vybrané ukazovatele stavu výživy v súbore vysokoškolákov. In: Životné 
podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2007, 409 s. (s. 196-199).  

5. Čajková E, Bernasovská K. Výživový stav a stravovací režim študentov na Združenej strednej škole Jána 
Andraščíka v Bardejove. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2007, 409 s. (s. 208-215).  

6. Holéczyová G, Bernasovská K, Lovayová V. Pozitívne a negatívne faktory v stravovaní študentov vysokej 
školy. In: Životné podmienky a zdravie. CD zborník. ÚVZ SR, Bratislava 2007, 409 s. (s. 192-195).  

7. Jurkovičová J. Vieme zdravo žiť? Výskyt rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb v slovenskej 
populácii a možnosti prevencie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, 166 s.  

8. Kovářová M, Bernasovská K, Rusňáková V. Interpohlavné rozdiely v preferencii potravín u poslucháčov 
prvého ročníka LF UPJŠ v Košiciach. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2006, 365 s. 
(s. 149-154).  

9. Provazník K a kol. Manuál prevence v lékařské praxi – VI. Prevence porúch zdraví dětí a mládeže. Praha: 
SZÚ, 1998, 142s. (s. 85-89). 

10. Rimárová K, Bernasovská K, Holéczyová G. Časové trendy výskytu rizikových faktorov 
kardiovaskulárnych ochorení v skupine košických medikov. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: 
ŠZÚ SR, LFUK, 2001, 216 s. (s. 76-79). 

11. Rovný I a kol. Hygiena 2. Martin: Osveta, 1998, 286s. 
12. Szárazová M, Janušová T, Kavcová E. Stravovanie študentov v študentskej jedálni – I. časť. In: Životné 

podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2007, 409 s. (s. 200-204).  
13. Ševčíková Ľ a kol. Hygiena. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, 328s.  
14. Štefániková Z, Jurkovičová J, Ševčíková Ľ, Sobotová Ľ, Ághová Ľ. Hodnotenie preventívnych rizikových 

aspektov vo výživovej spotrebe vysokoškolských študentov. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: 
ÚVZ SR, 2006, 365 s. (s. 155-161). 

15. Štefániková Z, Ševčíková Ľ, Jurkovičová J, Sobotová Ľ, Ághová Ľ. Potravinová skladba ako hodnotiace 
kritérium úrovne stravovania vysokoškolskej mládeže. In: Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii 
a praxi – IV. Martin: JLF UK, 2006, 388 s. (s. 212-218).  
  
 

 



 217 

 
 
 
 
 
 
 

OBESITY RISK FACTORS AND MOTIVATION FOR WEIGHT REDUCTION 
 

K. Schäfer1, Ľ. Ševčíková 2 
1Ernährungsmedizin, Limburg, Germany 

22Institute of Hygiene, Faculty of Medicine Comenius University, Bratislava 
 

Introduction 
The dramatic increase in rates of obesity in developed countries in the last 50 years 

along with a corresponding increase in associated diseases leads to the question of the cause 
of this increase and to what extent it is the result of changes in diet and nutrition. 
Furthermore, it requires us to ask what possibilities there are to prevent obesity and its 
complications. 

The imbalance between energy intake and energy expenditure is the fundamental 
cause of overweight and obesity. The proliferation of mechanized devices and systems that 
obviate the need for physical work; the implementation of agriculture methods that allow 
production of food in excess of the amount needed for industrialized populations; the 
accumulation of sufficient capital to use grains to feed animals and then to purchase and 
consume animal products, rather than directly consuming the grains; the popularization of 
sedentary activities in the workplace (less physical exertion, more sedentary computer and 
desk jobs) and during free time such as television and computer use; an increase in the 
influence of food advertising in dietary behaviour and an increase in the availability of 
affordable and easy-to-prepare foods that are energy-dense and nutrient-dilute are associated 
with risks of nutritional imbalances and obesity (1, 2, 3, 4, 5, 6).  

A diet with too much fat and high in energy causes an increase in overweight and 
obesity and consequently an increase in morbidity and mortality from “nutrition based” 
diseases like coronary artery disease, diabetes, high blood pressure and cerebrovascular 
stroke.  

The aim of this study is to evaluate the primary motivations for obese adults to embark 
on a program of diet modification and weight reduction. 
 

Methods 
The motivation for weight reduction has been analyzed in 32 adults with overweight 

and obesity. The group consists of 26 women and 6 men with an average age of 40.2 years 
(range from 13 to 71 years). They decided to change their nutritional behaviour and to respect 
a special, prescribed diet during an examination period of one year – a low-fat diet with the 
aim of 5% reduction in body-mass index (BMI) in the first 6 months and a 10% reduction 
over the first year.  
 During a 12-month period, 32 overweight patients with multiple diseases were 
instructed to follow a diet high in fruits and vegetables and with no more than 30% of daily 
caloric intake from fat (7, 8). 

The programs Microsoft Excel and S-plus 6.0 were used for analysis.   
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Results and discussion 
The average weight at the beginning of the examination period was 89.8 kg (range 

from 58.2 kg to 133.4 kg), the average BMI was 32.0 (range from 21.2 to 46.3) and the 
average fat mass at the beginning of the examination period was 35.8 kg (range from 15.7 kg 
to 70.4 kg). The average reduction in weight over the year long study period was 10.3 kg 
(range from 3.8 kg to 22.8 kg ) or 11.15 %, the average reduction in BMI was 4.3 or 12.3 % 
and the average loss of fat was 4.4 kg or 12.8 % during the examination period (range from 
2.0 to 16.1 kg). At the end of the examination period after one year all patients had a 
statistically significant decrease in body weight, BMI, fat-mass, cholesterol, low-density-
lipoproteins and triglycerides and had an increase in high-density-lipoproteins (7, 8). 

In this study, each individual was given a weight-loss plan tailored to his or her 
personal needs. Subjects were given lessons on diet and nutrition as well as cooking 
instruction one day per week for the first three months and once per month for the following 
nine months. We believe that this was an important factor in subjects’ adherence to their diet 
for the duration of the study. 

Most of the patients had previous experience with other diets that did not succeed, 
complaining that often they gained weight instead of losing weight as they had intended. Our 
goal was to provide our subjects with a healthful and nutritional diet which would be good for 
them as well as for their family, would be easy to prepare on a daily basis with the constraints 
of their jobs and other duties, and would not require them to spend more money on food than 
before. We also aimed to produce an initial period of weight loss followed by weight 
stabilization after the loss was achieved. 

The main reason for teaching patients about nutrition is to help them to lose weight. 
Patients who are overweight or obese are at higher risk for a number of diseases that reduce 
both their quality of life as well as their life expectancy. These complications are often 
proportional the degree to which the patient is overweight. 

We also examined the reasons that subjects claimed that they were motivated to 
change their diet and to lose weight (tab. 1). The main motivations cited were illness, not 
feeling well, and not liking their appearance.  

Concrete, serious health disorders were a factor in the decision to attempt weight 
reduction in 65 % of subjects in this study. One fifth of the sample reported the motivation: 
“Doesn’t feel well”. Only 16 % of them reported psychological suffering from not looking 
good or being teased as a result of their weight.  

 
Tab. 1. Motivation to reduce weight  

Motivation 
Number 

N                                       % 
Doesn’t look good, teasing  5 16 
Doesn’t feel well   6 19 
Painful arthritis   10 31 
Hypertension 8 25 
Dyspnoea 2 6 
Worsening diabetes  1 3 

 
Patients with obesity have an increased relative risk (RR) of many diseases: 

- high risk (RR > 3) – diabetes, diseases of the gallbladder, dyslipidaemia, insulin 
resistance, shortness of breath, sleep apnea, carcinoma of the endometrium; 

- medium risk (RR 2 – 3) – arterial hypertension, stroke, gout, arthrosis and coronary 
sclerosis; 

- lower risk (RR 1 – 2) – malignant diseases, polycystic ovaries, decreased fertility, fetal 
defects as a consequence of maternal obesity and increased risk during operations (9). 
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Non-pharmacological reductions in weight, BMI, fat mass and serum lipids in people 
with overweight or obesity can be achieved by implementing a diet low in fat and high in 
fruits and vegetables; diet modification can be an important tool in the field of public health. 
A healthy lifestyle along with improved nutrition can achieve rapid results (10, 11, 12, 13). 

As a result of high relapse rates after weight loss, a useful intervention strategy must 
have the ability to be effective in the long-term. In a short-term intervention like dieting there 
is in more than 90% of all cases after the initial success another increase in weight; this is 
known as the “yo-yo-effect” due to the rise and fall of body weight. 

Scientific data have confirmed that the most effective therapy is an integrated concept 
based on three columns: 

First: the long-term change in nutrition by reduction of fat and calories;  
Second: the creation of rules of conduct to support the change in eating habits, 

lifestyle and movement to feel healthy and well; 
Third: support of physical activity. 
The daily caloric deficit should be between 500 and 1000 kcal. Slow weight loss is 

ultimately longer lasting than quicker weight loss. Clinical guidelines from the NIH, 
concluded after reviewing available studies, recommend a diet of 1200 to 1500 kcal/day. The 
weight loss was 8 % from 3-12 months and as a positive side effect the blood lipids decreased 
(triglycerides 19%, total cholesterol 6%, LDL-cholesterol 9% ; HDL-cholesterol increased by 
7%). A lower calorie diet (only 400 – 500 kcal/day) leads to a stronger weight loss at the 
beginning but in the long term better results are not achieved; in fact, subjects were found to 
have nutritional deficits as well as higher rates of relapse. High-quality nutrition is also 
necessary. The reduction of fat alone without a reduction in overall caloric intake is not 
effective; carbohydrates must be reduced as well. The most important goal is not to reduce 
weight quickly but to reduce the percentage body-fat and to avoid the loss of muscle. 

Exercise alone in the form of regular aerobic training leads only to a minimal loss of 
weight (approximately 2 %) with a concurrent improvement of the lipid-profile independent 
of nutritional factors. The ultimate goal should be to participate in physical exercise for a 
minimum of 30 minutes between five and seven days per week; additionally, patients should 
attempt to cycle instead of driving, take the stairs instead of the elevator, and implement other 
lifestyle changes within their daily routine to increase physical activity. 

The combination of a diet low in fat and calories along with regular aerobic exercise 
considerably exceeds the weight-loss effect of diet or exercise alone. Studies showed an 
average weight-loss of 8 % combined with a 22% reduction in triglycerides, 8% reduction in 
total cholesterol, 10% reduction in LDL-cholesterol and a 4% increase in HDL-cholesterol 
(14). 

The third leg in an effective long-term therapy in obesity is structured behavioral 
therapy programs. This therapy is also focused on cognitive and emotional factors like an 
increase in self-respect concerning appearance and weight. The patients learn to treat rising 
emotions not with eating but with positive thoughts and to avoid negative thoughts during 
eating. During the hours of therapy the following elements are in the focus: avoidance of “all-
or-nothing-thoughts”, categorical statements, inappropriate generalizations, and under- and 
overestimates. An important tool is systematic self-observation which can be achieved with 
the help of a nutrition-diary. 
 

Conclusion 
The results have confirmed that the main motivations for non-pharmacological 

reduction of weight in people with overweight and obesity include serious illness (arthritis, 
hypertension, dyspnoea), not feeling well, and personal appearance. 
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It is possible for an obese or overweight patient to reduce weight, body-mass-index, 
fat mass and serum cholesterol over the course of one year with a diet low in fat and high in 
fruits and vegetables; this diet should be easy to integrate into daily life, despite the 
constraints of work and family. Maintaining a healthy life style with improved nutrition can 
have relatively rapid effects. 

This knowledge can be used to design improved public health interventions. 
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VÝSKYT PROTILÁTOK IgA A IgG PROTI NIEKTORÝM POTRAVINOVÝM 
ALERGÉNOM1 

 
D. Petrášová, I. Bertková 

Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 
prednosta: MVDr. A. Bomba, DrSc. 

 
      Pravá potravinová alergia je okamžitá imunitne sprostredkovaná reakcia 
precitlivenosti vedúcej k uvoľňovaniu histamínu spolu so zápalom tkaniva, ku ktorej 
dochádza po expozícii bežnými potravinovými proteínmi v strave. Súčasné údaje naznačujú,  
že pravá potravinová alergia postihuje 6 – 8 % dojčiat, 3 – 5% malých detí a 2 – 4% 
dospelých osôb. 

U niektorých jedincov existuje rodinná alebo genetická predispozícia k rozvoju alergií. 
Po mnohých rokoch výskumu je už jasné, že táto genetická predispozícia k alergii je na 
mnohých kandidátskych génoch, než  aby bola obmedzená na niekoľko konkrétnych lokusov 
na chromozómoch. Zdá sa, že dojčenie poskytuje ochranu pred alergiou a so zvýšeným 
výskytom dojčenia klesá postupne incidencia alergie na kravské mlieko. Tento jav je 
s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom ochranných sekrečných protilátok IgA 
a prebiotických  oligosacharidov v materskom mlieku, ktoré podporujú rast ochranných  
črevných komenzálnych baktérií. Výlučné dojčenie novorodenca zaisťuje počas minimálne 4 
až 6 mesiacov určitú ochranu práve tak ako napríklad zanechania fajčenia u matky 
a podávanie prvej pevnej potravy dieťaťu  až vo veku 4 až  6 mesiacov (1, 2).  

Významnú časť detskej populácie v našom štáte tvoria rómske deti, ktoré sa odlišujú 
od ostatného majoritného obyvateľstva svojou antropologickou charakteristikou a sociálno-
ekonomickým postavením. 

Cieľom práce bolo poskytnúť informáciu o výskyte špecifických protilátok triedy IgG 
a IgA proti gliadínu a kravskému mlieku u rómskych detí. 
 

Materiál a metódy 
Vyšetrili sme 64 rómskych detí vo veku od 3 mesiacov do 15 rokov z oblastí Košíc 

a okolia, ktoré boli hospitalizované vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Bolo vyšetrených 32 
chlapcov a 32 dievčat. Deti od 3 mesiacov do 2 rokov bolo 22 (34,4%) a od 2 rokov do 15 
rokov 42 detí (65,6%). Dôvody hospitalizácie boli rôzne. V sledovanej štúdii 21 detí (32,8%) 
trpelo na choroby dýchacích ciest, 16 detí (25%) bolo hospitalizovaných v dôsledku chorôb 
tráviaceho ústrojenstva a 27 detí (42,2%) bolo prijatých z iných dôvodov (tab. 1). 

U všetkých detí boli stanovené hladiny protilátok triedy IgA a IgG proti gliadínu 
a kravskému mlieku. Hladiny špecifických protilátok v sérach detí sme stanovovali súpravami 
ELISA fy BIOGEMA. Princíp sa zakladá na nepriamej nekompetetívnej enzymoanalytickej 
metóde na stanovenie protilátok. Za pozitívne sme podľa odporúčania výrobcov považovali 
u gliadínu hodnoty nad 14 U.ml–1 a u mlieka nad 15 U.ml–1. 

                                                
1 Práca je podporovaná grantom VEGA 1/4232/07 
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Výsledky 
Hladiny špecifických protilátok triedy IgG proti gliadínu boli zvýšené v sére u 10 

rómskych detí (15,6%). Koncentrácie sa pohybovali v rozmedzí od 14 do 335 U.ml–1. 
V prípade 5 detí (7,8%) boli súčasne zvýšené aj koncentrácie protilátok triedy IgA proti 
gliadínu. Zvýšené hodnoty sa pohybovali v rozmedzí od 14 – 39 U.ml-1. Najmladšie dieťa, 
u ktorého sme zaznamenali zvýšené koncentrácie proti gliadínu malo 8 mesiacov, 2 deti boli 
vo veku 1 roka, 2 deti vo veku 2 rokov, 5 detí bolo vo veku 3 – 15 rokov. U 9 detí s výskytom 
antigliadínových protilátok boli súčasne zvýšené aj hladiny protilátok proti kravskému mlieku 
triedy IgG – 14,1% a u 6 detí triedy IgA – 9,4% (tab. 1). Ani u jedného dieťaťa nebola 
diagnostikovaná celiakia. Podľa literárnych údajov (3) na jedno dieťa s celiakálnou chorobou 
pripadá 5 – 7 nediagnostikovaných prípadov. Aký je výskyt celiakie v našom štáte 
nepoznáme. V Európe sa udáva prevalencia ochorenia 1:100 až 1:200 (4, 5). Podľa našich 
výskumov zo 197 darcov krvi z Košíc malo zvýšené hladiny IgA protilátok proti gliadínu 
2,4% a IgG 4,1%. Vančíková a kol. (6) uvádzajú 7,7% a 7,1% séropozitivitu pre IgA a IgG 
antigliadínové protilátky u darcov krvi v Českej republike. 

 
Tab.1. Výsledky vyšetrenia špecifických protilátok proti gliadínu 

Príčina hospitalizácie Vek Gliadín 
      IgA                IgG  

Mlieko 
      IgA                IgG 

Malabsorbčný syndróm 8 mes. - + - + 
Bronchopneumónia 1 rok + + + + 
Fibrilné kŕče 1 rok + + + + 
Bronchopneumónia 2 roky + + - - 
Infekcia močových ciest 2 roky - + - + 
Otrava alkoholom 3 roky + + + + 
Bez diagnózy 6 rokov - + + + 
Pomočovanie  9 rokov + + + + 
Dedičná sferocytóza 13 rokov - + + + 
Bolesti brucha 15 rokov - + - + 
Celkový počet  5 10 6 9 
Percentuálne zastúpenie  7,8% 15,6% 9,4% 14,1% 

 
Špecifické protilátky triedy IgG proti kravskému mlieku boli pozitívne u 54 detí t.j. 

84,4% z celkového počtu 64 detí. U mladších detí sme zaznamenali vyššie koncentrácie 
a častejší výskyt protilátok ako u starších detí. Protilátky proti kravskému mlieku  triedy IgG 
malo zvýšené 90,9% detí do 2 rokov a 80,9% detí  vo veku od 2 do 15 rokov.  

U 30 rómskych detí boli zistené aj vysoké hladiny špecifických protilátok triedy IgA 
proti mlieku. Z celkového počtu detí to predstavuje 46,9%. Rozdiely medzi mladšími 
a staršími deťmi boli výrazné.. Vysoké hladiny IgA sme zistili u 63,7% detí do 2 rokov 
a u 38,1% detí vo veku od 2 do 15 rokov (tab. 2,  tab. 3). 
 
Tab. 2. Výsledky vyšetrenia špecifických protilátok triedy IgG proti kravskému mlieku 

Vek Počet vyšetrených Počet pozitívnych Nad 100 U.ml-1 
3-6 mesiacov 9 9 9 
7-11 mesiacov 7 5 3 
1 rok 6 6 2 

Spolu 22 20 (90,9%) 14 (63,6%) 
2 ročné 5 4 1 
3-5 ročné 9 7 2 
6-10 ročné 11 10 1 
11-15 ročné 17 13 1 

Spolu 42 34 (80,9%) 5 (11,9%) 
Celý súbor 64 54 (84,4%) 19 (29,7%) 
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Tab. 3. Výsledky vyšetrenia špecifických protilátok triedy IgA proti kravskému mlieku 

Vek Počet vyšetrených Počet pozitívnych Nad 100 U.ml-1 
3-6 mesiacov 9 7 7 
7-11 mesiacov 7 2 2 
1 rok 6 5 1 

Spolu 22 14 (63,6%) 10 (45,5%) 
2 ročné 5 1 1 
3-5 ročné 9 2 0 
6-10 ročné 11 7 0 
11-15 ročné 17 6 2 

Spolu 42 16 (38,1%) 3 (7,1%) 
Celý súbor 64 30 (46,9%) 13 (20,3%) 

 
Bielkoviny kravského mlieka sú väčšinou prvými alergénmi, s ktorými sa jedinec 

stretne vo svojom živote. Je preto zrejme, že alergia na bielkoviny kravského mlieka  bude 
najčastejším alergickým prejavom v dojčenskom veku. Najmladšie deti, u ktorých boli zistené 
pozitívne hladiny IgA a IgG mali len 3 mesiace. Intolerancia k bielkovinám kravského mlieka 
sa u väčšiny detí spontánne upraví do veku štyroch rokov (7). Aj v našom súbore sme 
zaznamenali v skupine detí do 2 rokov častejší výskyt a vyššie koncentrácie protilátok triedy 
IgA a IgG ako u starších detí. 
 

Záver 
Získané výsledky zo štúdie hospitalizovaných rómskych detí ukazujú na vysoký 

výskyt protilátok proti gliadínu triedy IgG – 15,6% a triedy IgA – 7,8%. Proti bielkovinám 
kravského mlieka triedy IgG – 84,4% a triedy IgA – 46,9%. Zvýšené hladiny protilátok proti 
gliadínu v ľudskom sére sú sprievodným znakom imunitnej odpovede organizmu na trávenie 
pšeničného gluténu pri chorobách celiakií u detí i dospelých. V súčasnosti stanovenie 
protilátok napomáha správnej klasifikácii tohto ochorenia hlavne u atypicky prebiehajúcich 
foriem, zároveň upozorňuje na možné riziko u predisponovaných osôb a slúži 
k monitorovaniu liečby a kontrole dodržiavania diéty. Samotné stanovenie je vhodným 
skríningovým vyšetrením, dá sa urobiť rýchlo, z malého množstva séra a je ekonomicky 
nenáročné. 
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Ústav preventivního lékařství LF Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika 

přednosta: prof. MUDr. V. Janout, CSc. 
 
Úvod 
I když karcinom plic je onemocnění s multifaktoriální etiologií, kde nejvýznamnějším 

rizikovým faktorem je kouření, které způsobuje onemocnění z 83 až 94% u mužů a z 57 až 
80% u žen, uplatňují se i jiné faktory pracovního a životního prostředí a životního stylu, 
zejména výživa a konzumace alkoholu. Některé epidemiologické studie také ukázaly na vztah 
Body Mass Indexu (BMI) a rizika vzniku karcinomu plic. V těchto studiích byl prokázán 
významně vyšší výskyt karcinomu plic u osob hubenějších, tedy s nižším BMI. Cílem studie 
bylo ověřit vztah mezi hodnotami BMI a rizikem vzniku karcinomu plic. 

 
Soubor a metodika 
Pro vyhodnocení vztahu mezi BMI a karcinomem plic byly použity údaje ze dvou 

souborů. První byla analytická observační studie případů a kontrol z databáze preventivních 
onkologických prohlídek šumperského regionu, která zahrnuje 49 426 osob sledovaných 
v letech 1975 – 1978, a která se v roce 2002 propojila se 7 699 osobami z nádorového registru 
šumperského regionu. Z tohoto souboru bylo vybráno celkem 998 osob s karcinomem plic, ze 
kterého se následně vybralo 751 osob, u kterých byly k dispozici všechny platné údaje, z toho 
667 mužů a 84 žen. 

Kontrolní skupinu tvořilo 30 058 osob z databáze preventivních prohlídek, které 
neměly žádné nádorové, kardiovaskulární ani metabolické onemocnění. Expozice byla 
hodnocena pomocí BMI, kde skupinu exponovaných tvořily osoby s BMI větší nebo rovno 
30, neexponovaní měli BMI nižší než 30. 

Druhý soubor byl vytvořen v rámci multicentrické studie pod vedením IARC pro země 
střední a východní Evropy za účelem objasnění vztahů mezi životním stylem, životním a 
pracovním prostředím, jeho riziky a poruchami zdraví, která probíhala od října 1999 do ledna 
2002, u které byl sledován vliv výživy, konzumace alkoholu a BMI. Skupinu tvořilo 91 
pacientů s karcinomem plic (70 mužů a 21 žen), kontrolní skupinu tvořil stejný počet osob 
bez nádorového onemocnění. Pro sledování byla použita forma nemocniční (hospital-based 
study) analytické observační studie případů a kontrol.  

Studie probíhala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Informace byly získávány od 
zúčastněných osob přímo, formou rozhovoru a byly zaznamenávány do dotazníku. Dotazník 
životního stylu obsahoval mimo jiné i otázky týkající se údajů pro výpočet BMI. Za normální 
hodnoty je považován BMI v rozmezí ≥ 18,5 < 25, hodnoty BMI ≥ 25 < 30 jsou považovány 
za nadváhu a hodnoty BMI ≥ 30 jsou považovány za obezitu. 

Údaje potřebné pro výpočet BMI (Body Mass Index) byly zjišťovány v obou 
skupinách 2 roky před stanovením diagnózy u nemocných s karcinomem plic a nebyly tedy 
ovlivněny začínajícím onemocněním. Rozdělení osob v souborech ukazuje tab. 1. Statistické 
hodnocení bylo provedeno pomocí programu STATISTICA a EPI INFO. 
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Tab. 1.  Rozdělení souborů dle indexu BMI 
Databáze 1 Databáze 2 

Muži Ženy Muži Ženy BMI 
Případy Kontroly Případy Kontroly Případy Kontroly Případy Kontroly 

≥ 30 64 2 135 12 4 008 18 23 2 7 
≥ 25 < 30 299 6 945 34 6 933 26 31 7 9 
≥ 18,5 <25 304 4 280 38 5 757 26 16 12 5 
 

Výsledky a diskuse 
V prvním souboru, kde se srovnávaly osoby obézní (BMI ≥ 30) s osobami s nadváhou, 

bylo hrubé OR bez ohledu na pohlaví 0,52 (pro muže 0,70 a pro ženy 0,61). Při srovnání osob 
obézních s osobami s normální váhou bylo hrubé OR bez ohledu na pohlaví 0,36 (pro muže 
0,42 a pro ženy 0,45). 

Ve druhém souboru při srovnání osob obézních s osobami s nadváhou bylo hrubé OR 
0,81 (pro muže 0,93 a pro ženy 0,37). Při srovnání osob obézních s osobami s normální váhou 
bylo hrubé OR 0,37 (pro muže 0,48 a pro ženy 0,12). Statisticky významné výsledky byly 
nalezeny i po přizpůsobení na věk, pohlaví a kouření. Výsledky ukazují tab. 2 a 3. 

 
Tab. 2. Srovnání rizika vzniku karcinomu plic u osob s obezitou (BMI  ≥ 30) s osobami s nadváhou, respektive 
s normální váhou pomocí hrubého OR 

Databáze 1 Databáze 2 Ukazatel BMI OR 95% CI OR 95% CI 
≥25 <30 0,52 0,40 – 0,67 0,81 0,36 – 1,79 Celkem ≥18,5 <25 0,36 0,28 – 0,47 0,37 0,16 – 0,86 
≥25 <30 0,70 0,52 – 0,92 0,93 0,38 – 2,26 Muži ≥18,5 <25 0,42 0,32 – 0,56 0,48 0,18 – 1,26 
≥25 <30 0,61 0,30 – 1,22 0,37 0,04 – 3,07 Ženy ≥18,5 <25 0,45 0,22 – 0,90 0,12 0,01 – 1,02 

 
Tab. 3. Srovnání rizika vzniku karcinomu plic u osob s obezitou (BMI ≥ 30), s nadváhou a normální váhou po 
přizpůsobení věku, pohlaví a kouření 

Databáze 1 Databáze 2 BMI OR 95% CI OR 95% CI 
≥ 18,5 < 25 1 – 1 – 
≥ 25 < 30 0,71 0,60 – 0,83 0,41 0,19 – 0,90 
≥ 30 0,48 0,37 – 0,62 0,31 0,31 – 0,72 

 
Hlavním rizikovým faktorem pro vznik karcinomu plic je kouření. V posledních letech 

některé epidemiologické studie poukazují na nižší BMI u kuřáků a osob s karcinomem plic a 
z toho vyplývá otázka, zda skutečně existuje vztah mezi BMI a karcinomem plic, tedy jestli 
osoby hubenější mají vyšší riziko vzniku karcinomu plic, nebo zda se uplatňují jiné zavádějící 
faktory, které jsou odpovědné za vznik tohoto onemocnění. Vztah mezi BMI a vznikem celé 
řady nádorových onemocnění je znám, inverzní asociace se vznikem karcinomu plic ukazuje 
řada studií včetně předložené. 

Statisticky významný výsledek dává studie s karcinomem plic mezi českými ženami, 
kde hrubé OR pro BMI 29,0 a více bylo 0,50 (95% IS 0,2 – 1,0) a není statisticky významné, 
ale adjustované OR již bylo statisticky významné s hodnotou OR 0,92 (95% IS 0,87 – 0,98). 
Inversní asociaci ukazuje i nemocniční studie případů a kontrol prováděná v USA, která 
zahrnovala 3607 osob s karcinomem plic a 9681 kontrol, kde byla zjištěna zejména silná 
asociace mezi nízkou váhou a karcinomem plic u žen, které nikdy nekouřily a obdobné 
výsledky ukazuje i prospektivní studie zahrnující více než 25 000 mužů ve věku 20 – 75 let 
prováděná ve Finsku. 
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Převážná většina osob s karcinomem plic a nižším BMI jsou současní nebo bývalí 
kuřáci, jak ukazují i předložené studie, kde ve studii prováděné pod vedením IARC bylo 46% 
současných kuřáků mužů a 41% krátkodobých nekuřáků, u žen byl poměr 33% současných 
kuřaček a 14% krátkodobých nekuřaček. Ve studii vycházející z preventivních onkologických 
prohlídek bylo ve skupině s karcinomem plic 93% mužů kuřáků a 40% žen kuřaček a 
v kontrolní skupině  59% mužů kuřáků a 15% žen kuřaček.  

Z tohoto důvodu by bylo vhodné dále posuzovat pouze nekuřáky s nízkým BMI ve 
vztahu ke vzniku karcinomu plic. 
 

Závěr 
BMI bývá u kuřáků udáván spíše nižší a v jedné z předložených studií se tento 

významný rozdíl projevil u mužů i žen s karcinomem plic a nalezený vztah byl statisticky 
významný a tuto skutečnost potvrzuje i adjustované OR, kde byl zohledněn vliv kouření, 
hypertenze, věku, pohlaví a tělesné výšky. 
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 Problematike znečisťovania životného prostredia ortuťou, ako jedného z mnohých 
ťažkých kovov, je venovaný rad domácich i zahraničných prác. Autori sa zaoberajú výskytom 
ortuti v životnom a pracovnom prostredí, toxikológiou a vplyvom na živé organizmy. 
Významné je oznámenie Komisie európskych spoločenstiev Rade a Európskemu parlamentu 
o Stratégii Spoločenstva, ktoré sa týka opatrení na ochranu ľudského zdravia  a životného 
prostredia pred vypúšťaním ortuti do životného prostredia a jej cyklu vzhľadom na výrobu, 
používanie, nakladanie s odpadom a emisie ortuti (20, 1, 31, 25, 22).  
 Ortuť a jej zlúčeniny sú vysoko toxické pre ľudí, ekosystémy a voľne žijúcu zver. 
Znečistenie ortuťou bolo spočiatku naliehavým ale miestnym problémom, v súčasnosti sa 
stalo globálnym, rozšíreným a chronickým problémom. Vysoké dávky ortuti môžu byť pre 
ľudí smrteľné. Aj pomerne nízke dávky môžu mať vážne škodlivé následky na nervový 
systém a vývoj. V poslednom čase sa dávajú do súvislosti s možnými škodlivými účinkami na 
kardiovaskulárny, imunitný a rozmnožovací systém. Ortuť spomaľuje aj mikrobiologické 
procesy v pôde. Podľa rámcovej smernice o klasifikácii stavu vnútrozemskej povrchovej vody 
patrí k najvýznamnejším nebezpečným látkam (8, 1).  
 V poľnohospodárstve sa ortuť používa vo forme pesticídov na ošetrenie obilia a morenie 
semien. Takto sa dostáva do potravinového reťazca, vody, pôdy, ovzdušia a cestou krmív do 
zvierat, rýb a ľudí (23, 31). V prostredí ortuť pôsobí dlhodobo, mení sa na metylortuť, čo je 
jej najtoxickejšia forma (1, 31). Metylortuť ľahko prekonáva placentárnu bariéru a bariéru krv 
– mozog a tým ohrozuje potenciálny duševný vývoj plodu. Preto najväčším predmetom 
záujmu je vystavenie žien v reprodukčnom veku a detí účinkom ortuti či už v prostredí, alebo 
v strave (3, 11, 7). 
 Prostredníctvom stravy dochádza k účinkom metylortuti. Metylortuť sa zhromažďuje 
najmä vo vodnom potravinovom reťazci, a preto sa najzraniteľnejšími stávajú populácie 
s vysokou spotrebou rýb a morských živočíchov. Veľmi dôležitú úlohu tu hrá jej 
bioakumulácia a biomagnifikácia, t.j. schopnosť koncentrovať sa v živých organizmoch (4, 
31). Ak zhrnieme účinky oganickej ortuti na ľudský organizmus všeobecne, ovplyvňuje 
orgány, systémy a funkcie nervového, gastrointestinálneho,  imunitného systému, obličky, 
fertilitu, genetický systém, pankreas, oči, kardiovaskulárny systém, kožu, svalstvo. 
Ovplyvňuje vývoj plodu v tele matky. U detí sa postnatálne vyskytujú neurologické vývojové 
abnormality (oneskorený nástup chôdze, reči, centrálne kŕče, zmeny svalového tonusu 
a šľachových reflexov). Nervový systém je hlavným cieľom toxicity ortuti a obličky sú 
hlavným cieľovým orgánom (7, 31).  
 U väčšiny ľudí v strednej a severnej Európe sú bioindikátory vystavenia účinkom ortuti 
nižšie ako medzinárodne prijaté bezpečné hladiny metylortuti. Pre celkovú ortuť bola JECFA 
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v roku 1978 určená PTWI vo výške 5 µg / kg telesnej hmotnosti / týždeň, z ktorej metylortuť 
by nemala presiahnuť 3,3 µg / kg telesnej hmotnosti / týždeň. V júni 2003 bola vyhlásená 
JECFA FAO / WHO znížená hodnota PTWI pre MeHg na 1,6 µg / kg telesnej hmotnosti / 
týždeň. V roku 2003 bola prehodnotená toxicita metylortuti z hľadiska neurotoxického efektu 
(mentálna retardácia, cerebrálna paralýza) a kardiotoxicity. Nové poznatky dokazujú, že 
expozícia ortuti je zvlášť nebezpečná pre tehotné ženy – ohrozený je mozog plodu (28, 26). 
V prímorských oblastiach krajín okolo Stredozemného mora a asi 1 – 5% populácie v strednej 
a severnej Európe má približne tieto hladiny (1,6 µg MeHg / kg telesnej hmotnosti / týždeň),  
ale veľké množstvo stredomorských rybárskych spoločenstiev a arktické obyvateľstvo ich 
výrazne prekračujú (20).  
 Slovensko je v porovnaní s celosvetovým meradlom viac zaťažené obsahom ortuti 
v pôde. Spôsobilo to viac ako 150 – ročné spaľovanie fosílnych palív, rozptyl imisií z tovární 
na spracovanie kovov, prenosu cez hranice mokrým a suchým spádom, aplikácia pesticídov, 
oblasti s výskytom Hg rúd (10). Aj táto skutočnosť svedčí o možnosti zvýšeného prenikania 
ortuti do potravinového reťazca. Najviac ohrozené oblasti v toto smere sú okolo banských 
a priemyselných centier ako Rudňany a Krompachy, Žiar nad Hronom, Jelšava – Lubeník, 
Hačava – Hnúšťa, Horná Nitra, Dolná Orava, menej Košice, Humenné a Strážske. V týchto 
oblastiach boli na mnohých miestach prekročené limitné hodnoty ortuti v pôde (18, 19). 
 Populácie žijúce v týchto oblastiach, v rámci prevencie, je potrebné informovať 
o zdravom spôsobe života zameranom na výživu z hľadiska ohrozenia zdravia kontamináciou 
ortuťou a upozorňovať na konzumáciu rizikových potravín, najmä rýb a výrobkov z nich, 
produktov z domácich zvierat, ovocia a zeleniny produkovaných v týchto oblastiach. Jedná sa 
najmä o najrizikovejšie skupiny v populácii ako sú malé deti, tehotné ženy,  starí ľudia a ľudia 
pracujúci v chemických závodoch. Veľmi dôležité je v rámci preventívnych prehliadok 
venovať zvýšenú pozornosť sledovaniu zdravotného stavu pracovníkov, ktorí sú exponovaní 
ortuťou v pracovnom procese (12, 13). 
 V súlade s Monitorovacím systémom životného prostredia a integrovaným informačným 
systémom o životnom prostredí územia Slovenskej republiky sa v rámci čiastkového  
monitorovacieho systému Cudzorodé látky v potravinách a krmivách, od roku 1993 vykonáva 
Monitoring spotrebného koša. Cieľom je získať objektívne údaje o kontaminácii potravín 
v spotrebiteľskej sieti. V roku 2004 bol v SR zistený priemerný príjem ortuti do organizmu 
človeka 0,10 µg / kg telesnej hmotnosti / týždeň, z potravín a pitnej vody, čo je 2,04 % 
povoleného tolerovateľného  týždenného  príjmu  stanoveného  JECFA  FAO / WHO,   čo   je 
5µg / kg telesnej  hmotnosti. Najvyššie koncentrácie boli zistené v rastlinných olejoch, ryži, 
bravčovej masti a v masle. Najväčším dielom sa na expozícii ortuťou podieľali pivo, chlieb, 
zemiaky a malinovky (49,5 % z celkového príjmu). 
 Pri výpočte týždenného príjmu boli použité priemerné nálezy ortuti. Expozičná dávka 
ortuti nesignalizuje významné zdravotné riziko, aj keby sa celková ortuť považovala 100 % za 
metylortuť. V SR vypočítané týždenné príjmy ortuti od roku 1993 (0,2 µg / kg telesnej 
hmotnosti) do roku 2002 (0,07µg / kg telesnej  hmotnosti)  klesali s  výnimkou  v  roku 1994, 
keď  hodnota  bola  0,31µg / kg telesnej hmotnosti a v rokoch 1998 a 1999, kedy boli mierne 
vyššie 0,13 a 0,14 µg / kg telesnej hmotnosti v rokoch 2003 a 2004 hodnoty mierne stúpli na 
0,1 µg / kg telesnej hmotnosti (9).  
 V porovnaní s údajmi zo zahraničia sú hodnoty percentuálneho podielu Hg na PTWI na 
Slovensku nízke a porovnateľné s Holandskom a Českou republikou. Mierne vyššie hodnoty 
boli zistené vo Švédsku, Veľkej Británii a Fínsku, najvyššie boli v Belgicku, Španielsku 
a Poľsku. Pričom v Poľsku mali hodnoty 1,84 µg / kg telesnej hmotnosti, čo je 36,8 % PTWI. 
Vzorky s nadlimitným obsahom Hg sa v roku 2004 na Slovensku nevyskytli (9). 

Vo väčšine potravín sa koncentrácia ortuti pohybuje v desaťtisícinách až stotinách mg 
/ kg. Priemerné hodnoty v potravinách, okrem rýb a morských produktov, sú pod 20 µg / kg, 



 229 

prevažne s anorganickou ortuťou (6). V niektorých jedlých hubách, mäkkýšoch a kôrovcoch 
zistili, napríklad v Čechách, vysoký obsah ortuti (29). V potravinárskych plodinách je obsah 
ortuti všeobecne nízky, okrem plodov mora. V poľných plodinách sú hodnoty dostatočne 
nízke, aby nemali škodlivý účinok na zdravie (22). Obilie, mliečne produkty, mäso zvierat 
a určité druhy zeleniny obyčajne majú nižší a obmedzený rozsah. Porovnateľne k nízkym 
koncentráciám ortuti v požívateľnej vegetácii huby akumulujú vyššie množstvo celkovej 
ortuti a metylortuti (5).   
 Na stanovenie ortuti v potravinách sa používa najčastejšie metóda bezplameňovej 
atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS). Touto metódou sa analyzujú stopové množstvá 
ortuti v kvapalných a pevných vzorkách rôzneho druhu. Akreditované laboratóriá na 
Slovensku používajú túto metódu (21). 
 Prevládajúcim zdrojom ortuti sú ryby a morské produkty. Najvyšší obsah sa našiel 
v sladkovodných a morských rybách. Koncentráciu v jedlých tkanivách rýb zvyšujú kyslé 
dažde. 
 Predpokladá sa, že denný prívod ortuti z rýb a morských produktov je 3 µg a 20 % 
z toho je v anorganickej forme a 80 % je metylortuť. Tolerovateľná denná  dávka celkovej 
ortuti pre dospelého človeka je 50 µg a tolerovateľná denná dávka metylortuti je 33 µg pri 
telesnej hmotnosti 70 kg. Stravou človek denne prijíma v priemere 15 µg ortuti  (30). 
  K všeobecným odporúčaniam patrí, že nakoľko je ortuť riziková aj pri nízkych 
dávkach, je potrebné, aby najmä rizikové skupiny obmedzili konzumáciu rýb, najmä 
predátorov a meniť druhy rýb v jedálničku celej populácie (8).  

V našich oblastiach je spotreba rýb a výrobkov z nich nízka. Existujú však ohrozené 
populačné skupiny – tehotné ženy, deti a športoví rybári. U výrobkov pri monitoringu 
venovali pozornosť najmä výrobkom z tuniaka s ohľadom na krajinu pôvodu, ktorých 
spotreba je pomerne vysoká. Najkontaminovanejšou rybou bol žralok (318 – 1940 µg / kg) 
a tuniak pochádzajúci z Vietnamu (469 – 538 µg / kg) (27). 
    Mlieku a mliečnym výrobkom sa venuje veľká pozornosť z hľadiska zdravotnej 
a hygienickej neškodnosti, pretože je dôležitou potravinovou komoditou najmä pre deti. Jeho 
kvalita z hľadiska obsahu ortuti, súvisí s kontamináciou krmív a vody podávaných dojniciam. 
Udávajú sa  hodnoty ortuti v mlieku v rozpätí 0, 00073 – 0,01428 mg . kg -1, čo je v priemere 
0,00227 mg . kg -1 (19). 
 Väčšie riziko je  pre najmladšiu populáciu, nakoľko pri zvýšenej expozícii matiek 
ortuťou je kumulácia v krvi dojčiat zvýšená. Ortuť je vylučovaná materským mliekom. Vyššie 
hladiny ortuti boli zistené v jogurtoch, syroch, smotane , masle (0,0014 – 0,003 mg . kg–1) 
v závislosti od kontaminácie lokality pôvodu (19). V čokoláde a čokoládových výrobkoch 
bola tiež zistená vyššia koncentrácia ortuti ako v mlieku (18). 
 Hodnotením úrovne stravovania vysokoškolskej mládeže sa dlhodobo venujú všetky 
lekárske fakulty na Slovensku. Všetky zistenia smerujú k tomu, že výživová spotreba 
študentov nie je v súlade s odporúčaniami (2, 28). 
 Na našej fakulte stanovujeme softwarovou metódou príjem kontaminantov v strave 
poslucháčov medicíny. Najvyššia hodnota ortuti v dennej strave bola 0,010 mg / deň, čo je 
podstatne nižšie ako maximálna denná prípustná dávka v strave. 4 % študentov majú príjem 
Hg  0,015 – 0,067 mg / deň. Tieto hodnoty môžu byť spolu s amalgámovými zubnými 
výplňami potenciálnym rizikom pre zdravie mladej generácie, pretože študenti majú pomerne 
veľký počet týchto výplní.  Počet je v rozpätí 0 – 15 výplní (priemerne 5), čo v hornej 
polovici rozpätia môže výrazne ovplyvniť denný príjem Hg. Zaujímavý je fakt, že študenti 
s najväčším počtom amalgámových výplní prijali, zhodou okolností, v dennej diéte aj 
najväčšie množstvá ortuti. Zistili sme, že konzumovali najmä ryby mrazené, konzervované, 
rybie šaláty, ďalej kuracie mäso a vnútornosti, ostatnú hydinu a hydinové výrobky, ale aj 
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čokoládu. Našim cieľom je usmerniť stravovanie v smere znižovania príjmu kontaminantov 
v strave najmä u ohrozených skupín (14, 15, 16, 17).   

Ťažké kovy a kontaminanty sa v potravinách môžu vyskytovať len v nevyhnutne 
najmenšom množstve, najviac však v najvyššom prípustnom množstve, čo predstavuje 
celkové množstvo v jedlej časti potraviny. NPM predstavuje ich tolerovateľnú hornú hranicu 
výskytu v potravinách v číselnom vyjadrení, čím zabezpečuje minimalizáciu odhadovaného 
zdravotného rizika pre ľudí z hľadiska toxikologického, za predpokladu dodržiavania 
primeraných stravovacích zvyklostí. Správna výrobná prax má zabezpečovať znižovanie 
množstva ťažkých kovov v potravinách na také množstvo, ktoré umožňuje minimalizovať aj 
odhadované zdravotné riziká (30).  
 V Potravinového kódexe SR sa uvádzajú najvyššie prípustné množstvá (NPM) 
chemických prvkov vo výrobkoch na dojčenskú výživu a detskú výživu – hodnoty sa 
vzťahujú na ich konzumnú formu podľa ich odporúčania najmenšieho zriedenia a pri rybách 
určených na konzum celých, NPM sa vzťahuje na celé ryby (tab. 1). 
 
Tab. 1. Kontaminanty v potravinách. NPM ortuti v potravinách v mg . kg-1  (24). 

Ortuť (NPM) Potravina 
0,5 mg . kg-1 rybie výrobky okrem výrobkov z rýb ďalej uvedených 

1,0 mg . kg-1 

čert morský, sumec atlantický, okúň lavrak, mieň modrý, pelamída atlantická, úhor, 
halibut, marlin, pelamída jednofarebná, žralok portugalský, raje, sebastesy alebo 
morské ostrieže, plachetník obyčajný, šupinoplutvovec, žralok (všetky druhy), 
makrela hadia, jeseter, mečiar obyčajný, tuniaky 

 
Tab. 2. Najvyššie prípustné množstvo kontaminantov platné v Slovenskej republike (ortuť v mg . kg-1) (24).  

Ortuť v mg . kg-1 
(NPM) Potravina 

0,003 potraviny pre dojčatá a malé deti na báze mlieka 
0,01 mlieko a potraviny pre dojčatá a malé deti na báze ovocia a zeleniny a s prídavkom obilia 
0,02 mliečne výrobky, zemiaky 
0,03 vajcia a výrobky z vajec, ovocie 
0,05 mäso a mäsové výrobky 

0,05 SL: 0,03 zelenina 
0,07 sója a výrobky z nej 
0,5 mäkkýše, kôrovce, výživové doplnky, pochutiny, med, dehydrované a instantné potraviny 

0,75 SL: 0,25 čerstvé huby 
0,1 vnútornosti 
0,05 ostatné potraviny 

SL – smerný limit kontaminantov, o ktorom sa predpokladá, že sa dá dodržať v potravinách pri zachovaní zásad 
správnej výrobnej praxe a správnej agrotechnickej praxe. 
 

V  druhej časti Potravinového kódexu sú uvedené NPM kontaminantov v potravinách 
platné v SR. Požiadavky sa nevzťahujú na potraviny, ktoré boli vyrobené, alebo uvedené do 
obehu v niektorom členskom štáte Európskej únie, alebo boli uvedené do obehu v súlade 
s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu a Turecka (tab. 2). 
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PROGRAM OZDRAVENIA VÝŽIVY OBYVATEĽOV SR  
V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA OBRANY SR 

 
M. Šveláňová, O. Lašáková  

Skupina ochrany, podpory a rozvoja zdravia 
Vojenský ústav hygieny a epidemiológie, Bratislava 

vedúci: MUDr. P. Kmeť 
 
Výsledky sledovania zdravotného stavu u obyvateľov SR: 

- bol zaznamenaný vysoký výskyt chorobnosti a úmrtnosti na ochorenia srdcovo-cievnej 
sústavy a nádorové ochorenia, 

- vznik a priebeh ochorení sú ovplyvňované životnými podmienkami a najmä životným 
štýlom (2). 

Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky 
- na základe analýzy zdravotného stavu obyvateľov SR a dostupných údajov o faktoroch 

bol v roku 1990 vypracovaný Národný program podpory zdravia; 
- bolo prijaté uznesenie vlády, schválené vládou SR č. 894 zo dňa 13.10.1999, ktorým sa  

schválil  Program ozdravenia výživy obyvateľov SR a uložilo jednotlivým ministrom 
rozpracovať úlohy, ktoré im z programu vyplývajú; 

- Ministerstvo obrany SR vydalo Smernicu Program ozdravenia výživy obyvateľstva v 
pôsobnosti rezortu MO SROV. 

 
Ciele programu 

- zlepšiť zdravotný stav príslušníkov rezortu a dosiahnuť vyššiu efektívnosť v prevencii 
viacerých tzv. civilizačných ochorení, najmä srdcovo-cievnych; 

- dlhodobé sledovanie zdravotného stavu pracovníkov rezortu a poskytovanie odborného 
poradenstva  so zameraním  na zvýšenie zdravotného uvedomenia  vo vzťahu k:   
- zmene životného štýlu,  
- ozdraveniu výživy, 
- podpore nefajčenia, 
- nefarmakologickému ovplyvňovaniu zvýšených hodnôt lipidového metabolizmu a 

krvného tlaku, 
- na dosiahnutie týchto cieľov bola v roku 2000 na Vojenskom ústave hygieny a 

epidemiológie (VÚHE) v Bratislave zriadená Poradňa zdravej výživy a zdravého 
životného štýlu; 

- v poradni sa postupuje podľa Metodickej príručky pre prácu v poradniach zdravia vydanej 
Ministerstvom zdravotníctva SR v roku 2000, v zmysle, ktorej sa vykonáva: 
- monitoring výživového stavu, 
- výchovná a poradenská činnosť pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu 

Ministerstva obrany SR (1). 
 

Poradňa zdravia 
V poradni zdravia sú sledované tieto ukazovatele a rizikové faktory: 
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1. Antropometrické vyšetrenie – hmotnosť, výška, obvod pása a bokov podľa 
štandardných metodík merania, výpočet BMI (body mass index) a WHR (Waist Hip Ratio – 
index centrálnej obezity); 

2. Biochemické vyšetrenie (štandardne na prístroji Reflotron):  
- celkový cholesterol, 
- HDL-cholesterol, 
- triglyceridy, 
- glukóza, 
- enzým gama glutamyl transferázy – GGT, 
- výpočet LDL-cholesterolu (3). 

Zároveň je s klientom vyplňovaný dotazník podľa programu Test zdravé srdce, kde sa 
zisťujú údaje o: 
- fajčení, 
- pohybovej aktivite, 
- príčinách nadváhy, 
- rodinnej a osobnej anamnéze, 
- stravovacích návykoch a zlozvykoch, 
- štruktúre a frekvencii stravovania klienta. 

Každý klient po absolvovaní vyšetrenia dostane Zdravotné vysvedčenie s nameranými 
laboratórnymi a ostatnými hodnotami, s následným odporúčaním a poradenstvom o zdravej 
výžive a zdravom životnom štýle. 

V prípade zvýšenej alebo rizikovej hladiny jednotlivých meraní je klient pozývaný na 
opakované vyšetrenie do poradne. Ak rizikové faktory naďalej pretrvávajú, klient je 
odporúčaný do starostlivosti ošetrujúceho lekára (1). 

Pôsobnosť poradne zdravia 
- je realizovaná vo VÚHE Bratislava a pravidelne na Poliklinike MO SR; 
- zriadená mobilná poradňa do jednotlivých posádok a zariadení MO SR;  
- výsledky vyšetrení sú priložené do zdravotnej dokumentácie profesionálnych vojakov. 
 

Záver 
Na základe výsledkov vyšetrení, podrobných anamnestických údajov, stravovacích 

zvyklostí, pohybovej aktivity  sa pracovníci poradne zdravia snažia preventívne pôsobiť a 
usmerniť klientov k zdravému životnému štýlu formou individuálneho poradenstva s cieľom 
znížiť výskyt srdcovocievnych ochorení v sledovanej populácii.  

Prínosom činnosti poradne zdravia VUHE Bratislava je zlepšenie zdravotného stavu 
pracovníkov v podmienkach rezortu MO SR, zvyšovanie ich zdravotného uvedomenia a 
aktívny a zodpovedný prístup k svojmu zdraviu. 
 
Literatúra: 
1. Avdičová M a kol. Metodická príručka pre prácu v poradniach zdravia. Bratislava: MZ SR, 2000. 
2. http://www.szuba.sk/Dokumenty/poradnazdravia.htm 
3. http://www.uvzsr.sk/index.html 
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PRACOVNÉ PODMIENKY AKO DETERMINANTY RODOVEJ NEROVNOSTI 
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 1Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
riaditeľ: h. doc. MUDr. E. Fabiánová, PhD. 

 2Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
riaditeľ: doc. MUDr. I. Rovný, PhD, MPH 

 
Úvod 
Projekt „Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce“ 

Európskeho sociálneho fondu EQUAL je na Slovensku realizovaný pod koordinačným 
vedením Inštitútu pre výskum práce a rodiny z Bratislavy. Projekt ďalej riešia inštitúcie 
verejného zdravotníctva (RÚVZ Banská Bystrica, ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ hl. mesta 
Bratislavy, RÚVZ Košice, RÚVZ Rožňava) a inštitúcie inšpekcie práce. V rámci aktivít 
inštitúcií verejného zdravotníctva sa vykonal aj dotazníkový prieskum u zamestnancov 
vybraných podnikov v rámci Slovenska.  

Cieľom projektu je identifikácia pracovných podmienok determinujúcich rodovú 
nerovnosť v praxi zamestnávateľských subjektov ako príspevku k cielenému monitorovaniu 
situácie v rovnosti žien a mužov na trhu práce. 

Špecifickými cieľmi v rámci projektu bolo: 
- analyzovať a doplniť rodovo diferencované údaje z oblasti ochrany zdravia pri práci, ktoré 

prispievajú alebo bránia rovnosti uplatňovania mužov a žien v určitých profesiách 
a ekonomických odvetviach, 

- porovnať získané poznatky s výsledkami výskumu v tejto oblasti v krajinách EÚ,  
- vypracovať návrhy, odporúčania a opatrenia smerujúce k zmene prístupu zamestnávateľov 

k ochrane a podpore zdravia, ktoré zohľadňujú špecifiká pracovných podmienok z 
rodového hľadiská, 

- overiť možnosti uplatnenia opatrení v praxi, ako aj predpokladov ich zavedenia do 
riadiacich systémov zamestnávateľov. 

Realizácia výskumu prebiehala formou terénneho výskumu v zmysle obsahového 
zamerania a kompetencií štátneho zdravotného dozoru podľa zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. 
o verejnom zdravotníctve, nariadení vlády a vyhlášok MZ SR, vymedzujúcich požiadavky na 
ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou fyzikálnym, 
chemickým, biologickým a psycho-sociálnym faktorom pri práci. 

Súčasťou previerok bolo riadené interview so zamestnávateľmi a dotazníkový 
prieskum u zamestnancov. 

 
Materiál a metódy 

 Dotazníkový prieskum vykonali pracovníci preventívneho pracovného lekárstva 
riešiteľských inštitúcií verejného zdravotníctva u 486 zamestnancov. Súbor tvorilo 189 mužov 
a 297 žien (40% mužov, 60% žien) z 31 organizácií zo 7 odborov ekonomickej činnosti: 
pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo; výroba a rozvod elektriny, plynu a vody; 
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stavebníctvo; hotely a reštaurácie; peňažníctvo a poisťovníctvo; školstvo; zdravotníctvo 
a sociálna starostlivosť. Dotazníkový prieskum sa realizoval v rôznych oblastiach stredného, 
východného a západného Slovenska. Prehľad podnikov, kde bol prieskum vykonaný je 
uvedený v tab. 1. 
  
Tab. 1. Prehľad podnikov, kde bol prieskum vykonaný 

Pôdohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo: 

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica; OZ Beňuš a ES Gašparovo;  
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica; OZ Rožňava, Poľnohospodárske družstvo 
Ďumbier, Brezno 

Výroba a rozvod elektriny, plynu 
a vody: 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica; 
TEKO, a.s. Košice 

Stavebníctvo: 
 

Skelet, a.s. Bratislava;  
Enermont, s.r.o. Bratislava;  
Hronstav, s.r.o. Banská Bystrica; 
VERTIKAL-SOLID, s.r.o. Rožňava 

Hotely a reštaurácie: 
 

Hotel Kyjev, Bratislava;  
Hotel Devín, a.s. Bratislava;  
Hotel Partizán, s.r.o. Tále; Eurest, s.r.o. Trnava;  
Hotel Lux, s.r.o. Banská Bystrica 

Peňažníctvo a poisťovníctvo: 
 

ČSOB, Trnava;  
Sociálna poisťovňa, Bratislava;  
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Banská Bystrica 

Školstvo: 
 

Gymnázium Angely Merici, Trnava;  
Základná škola Dr. Milana Hodžu, Bratislava 
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica; 
Univerzita veterinárskeho lekárstva, Katedra životného prostredia, Košice 

Zdravotníctvo a sociálna 
starostlivosť: 
 

NÚSCH, a.s. Bratislava; 
Fakultná nemocnica s poliklinikou, F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 
Domov sociálnych služieb Gaudeamus, Bratislava;  
Domov sociálnych služieb Kompa, Banská Bystrica;  
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rožňava 

  
 Priemerný vek respondentov prieskumu bol 40 rokov a bol približne rovnaký u mužov 
(39,5 roka) aj u žien (40,8 roka), pričom respondenti boli vo veku od 15 do 68 rokov. 
 Väčšina respondentov, takmer 60% bolo ženatých / vydatých (58,7% muži a 57,8% 
ženy). Z hľadiska rodinného stavu na druhom mieste boli slobodní (muži 33,9% a ženy 
29,1%) a na treťom mieste rozvedení (muži 6,9% a ženy 9,5%). 
 Základné vzdelanie malo 2,1% mužov a 1,7% žien. Väčšina respondentov mala 
stredné a úplné stredné vzdelanie (76,2% mužov a 66,3% žien). Vysokoškolské vzdelanie 
malo 32,1% žien a 21,7% mužov. Celkovo vzdelanostná úroveň respondentov bola vyššia ako 
je priemer na Slovensku. Pre porovnanie, v roku 2004 bolo zastúpenie s vysokoškolským 
vzdelaním u mužov v SR 13,8% a u žien 15,1%. Základné vzdelanie malo 6,5% žien a 3,9% 
mužov, ostatní boli buď vyučení, získali stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie. 
V posudzovanom súbore respondentov boli v priemere ľudia s 20 ročnou dĺžkou zamestnania 
a dĺžka zamestnania bola približne rovnaká u mužov aj u žien. Väčšina respondentov 
pracovala v jednozmennej prevádzke, pričom ale 1/3 žien a ¼ mužov pracovala na zmeny. 
Nočnú prácu vykonávali viac ženy v 21%, muži v 16,8%. 

V rámci hodnotenia sa spracovali odpovede respondentov (zamestnancov) ako 
subjektívne hodnotenie a v časti dotazníkov venovanej nebezpečenstvám a zdravotným 
rizikám pri práci boli spracované aj objektívne zhodnotenia pracovných podmienok 
pracovníkmi preventívneho pracovného lekárstva. 
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Výsledky 
 A. Otázky týkajúce sa pracovných podmienok 
 Výber zamestnania bol hodnotený mužmi aj ženami veľmi podobne, pričom hlavným 
kritériom pre 42,1% respondentov bolo, aby mu práca vyhovovala. Ďalších 26,2% 
respondentov uviedlo, že hlavným kritériom na výber zamestnania bolo aby mali na danú 
prácu potrebnú kvalifikáciu. Viac ako 22% uviedlo aj obmedzenú možnosť výberu 
zamestnania. Len 6,9% respondentov a to viac muži (v 8,1%) bralo do úvahy aj kvalitu 
pracovných podmienok. 
 V informovanosti o práci, ktorú vykonávajú nie je rozdiel v odpovediach medzi 
mužmi a ženami. Väčšina respondentov si myslí, že majú dostatok informácií o práci, ktorú 
vykonávajú. Navyše väčšina respondentov (muži aj ženy rovnako) sa domnieva, že majú 
dostatok informácií, aby mohli vykonávať svoju prácu čo najlepšie. 

Väčšina mužov aj žien súhlasia so spôsobom, ako je výkon práce zabezpečený 
(celkom 70,7% mužov a 68,4% žien). Nie je rozdiel medzi mužmi a ženami vo vnímaní 
pracovných podmienok a zabezpečenia výkonu práce. Viac ako 20,2% respondentov 
nesúhlasilo so spôsobom, ako je výkon práce zabezpečený a aké sú pracovné podmienky a 
v 10% uviedli, že to nevedia posúdiť. Nesúhlas so spôsobom zabezpečenia práce 
a s pracovnými podmienkami vyjadrilo 23,3% žien a 21,5% mužov 
  Nesúhlas so spôsobom zabezpečenia pracovných podmienok vyjadrili najmä muži so 
základným a učňovským vzdelaním. U žien bolo rozdelenie nesúhlasu nezávislé od vzdelania; 
nesúhlas vyjadrila 1/5 až 1/3 žien z danej vzdelanostnej skupiny. U mužov najviac nesúhlasu 
s pracovnými podmienkami bolo z rezortu pôdohospodárstva a lesného hospodárstva a u žien 
z hotelov a reštaurácií 

Podľa pracovného zaradenia najviac nesúhlasili so spôsobom ako je výkon práce 
zabezpečený muži robotníckych povolaní a muži vykonávajúci obsluhu strojov a zariadení. 
U žien najviac nesúhlasili úradníčky a vedúce pracovníčky. 

Väčšina mužov a žien je spokojná s prácou, ktorú vykonávajú (84,3% mužov a 86,5% 
žien). Nie sú rozdiely medzi mužmi a ženami z hľadiska spokojnosti s prácou, ktorú 
vykonávajú. Väčšina mužov i žien boli spokojní s tým ako vedenie zohľadňuje ich odborné 
schopnosti. Nespokojné boli najmä ženy v 13,5%. Vysoký je podiel mužov aj žien (1/5), ktorí 
sa nevedeli vyjadriť k tomu, či sú zohľadnené ich pracovné schopnosti a možnosti. 

Nesúhlas so zohľadňovaním pracovných schopností podľa vzdelania vyjadrilo až 
21,7% žien s vysokoškolským vzdelaním ako aj žien s učňovským vzdelaním. Najviac 
nespokojných žien je z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a z hotelov a reštaurácií. 
Väčšiu mieru nespokojnosti s úrovňou zohľadňovania ich odborných schopností 
zamestnávateľmi vyjadrili ženy na všetkých úrovniach pracovného zaradenia osobitne v 
nižšom pracovnom postavení. U mužov bola vyššia miera nespokojnosti u nižšie postavených 
administratívnych pracovníkov. 

Muži súhlasia s tým ako sú utvorené pracovné podmienky pre mužov (79,6%), ale 
ženy v 54% nevedeli zaujať postoj, či sú podmienky pre mužov vyhovujúce. Nesúhlas 
s pracovnými podmienkami pre mužov vyjadrilo menej ako 20% respondentov zo všetkých 
skupín podľa vzdelania s výnimkou ľudí len so základným vzdelaním. Nesúhlas vyjadrili 
najmä muži a ženy s učňovským vzdelaním. Najviac nespokojných mužov s pracovnými 
podmienkami pre nich bolo z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a zo školstva. 
S pracovnými podmienkami pre mužov najviac nesúhlasili ženy v zdravotníctve a sociálnej 
starostlivosti. 

Pri hodnotení ako sú utvorené pracovné podmienky pre mužov podľa pracovného 
zaradenia boli s pracovnými podmienkami najviac nespokojní muži obsluhujúci stroje 
a zariadenia. 
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Pri hodnotení, ako sú vytvorené pracovné podmienky pre ženy až 50% mužov nevie 
posúdiť či sú pracovné podmienky vyhovujúce pre ženy a takmer 20% mužov sa domnieva, 
že na ich prácu nie sú vytvorené vyhovujúce podmienky pre ženy. 
 To znamená, že len 30% mužov si myslí, že na prácu ktorú vykonávajú oni sú 
vytvorené vhodné podmienky pre ženy. Naopak len 24% žien nevie posúdiť alebo nesúhlasí 
s pracovnými podmienkami na prácu, ktorú vykonávajú ženy a až 76% žien si myslí, že sú 
vytvorené vyhovujúce podmienky na ich prácu. 

Nesúhlas s pracovnými podmienkami pre ženy vyjadrili muži zo všetkých 
vzdelanostných skupín, najmä muži s nižším a stredoškolským vzdelaním. Najviac nesúhlasu 
s pracovnými podmienkami pre ženy bolo od mužov z poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a stavebníctva. U žien bola najvyššia miera nespokojnosti v hoteloch 
a reštauráciách a poľnohospodárstve. Väčšina mužov robotníckych profesií, obsluhy strojov a 
zariadení, remeselníkov sa domnieva, že na prácu ktorú vykonávajú oni nie sú vytvorené 
podmienky pre výkon práce ženami. 

Takmer 50% mužov sa domnieva, že prácu ktorú vykonávajú oni, by mali vykonávať 
prednostne muži. Oproti tomu 18% žien sa domnieva, že prácu, ktorú vykonávajú ony, by 
mali robiť len ženy. Výkon oboma pohlaviami podporuje 81% žien, ale len 48,7% mužov. 
Podporu pre rovnaký prístup k zamestnaniu, ktoré vykonávajú oni, pre obe pohlavia vyjadrujú 
najmä vysokoškolsky vzdelaní muži a ženy. Najmenšiu podporu rovnakého prístupu k ich 
zamestnaniam vyjadrujú muži so základným, nižším a učňovským vzdelaním. U žien je 
podpora pre zamestnávanie oboch pohlaví vysoká zo všetkých vzdelanostných skupín. 
Nesúhlas so zamestnávaním na prácu ktorú vykonávajú oni ženami, vyjadrujú najmä muži z 
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a stavebníctva. Podporu zamestnávaniu žien na 
práce, ktoré robia oni v najmenšej miere dávajú muži obsluhujúci stroje, remeselníci 
a robotníci. 

Respondenti hodnotili kladne zamestnávateľov, ako prispôsobujú pracovné 
podmienky meniacim sa podmienkam výkonu práce. Neboli zistené rozdiely medzi mužmi a 
ženami. Stále je ale veľa zamestnancov mužov aj žien (1/5), ktorí nevedia posúdiť ako 
vedenie organizácie prispôsobuje pracovné podmienky meniacim sa podmienkam výkonu 
práce (22% mužov a 21,2% žien). Viac žien ako mužov sa domnieva, že vedenie vytvára 
podmienky na rovnaké uplatnenie sa žien pri práci. Viac ako štvrtina mužov nevedelo posúdiť 
alebo nepovažovalo opatrenia tvorené organizáciou na rovnaké uplatnenie mužov a žien za 
dostatočné. Takúto neistotu resp. nesúhlas s prijatými opatreniami vnímala 1/5 žien.  
 

B. Otázky týkajúce sa nepriaznivých faktorov práce 
Skupina ďalších odpovedí sa týkala nepriaznivých faktorov práce. Respondenti sa 

vyjadrovali k prítomnosti namáhavej duševnej práce, namáhavej fyzickej práce, chemických 
a fyzikálnych alebo biologických faktorov a k nevyhovujúcim mikroklimatickým 
podmienkam. 
 Prekvapujúco vysoko hodnotia respondenti prítomnosť nepriaznivých faktorov práce 
a pracovného prostredia. Najčastejším subjektívne vnímaných rizikovým faktorom je u žien 
namáhavá duševná práca, biologické faktory a chemické faktory. U mužov je poradie 
subjektívne vnímaných rizikových faktorov nasledovné: fyzikálne faktory, namáhavá fyzická 
práca a namáhavá duševná práca. 
 Pri hodnotení odborníkmi preventívneho pracovného lekárstva subjektívneho 
vnímania nepriaznivých faktorov pri práci respondentmi sa potvrdil súlad s prítomnosťou 
týchto faktorov u mužov od 51,9% (nevyhovujúce mikroklimatické podmienky) po 74,4% 
(namáhavá fyzická práca). Miera zhody v prípade neprítomnosti nepriaznivých faktorov bola 
od 81,1% (namáhavá duševná práca) po 96,9% (biologické faktory). Znamená to, že muži 
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nadhodnocovali prítomnosť nepriaznivých faktorov pri práci najmä u mikroklimatických 
podmienok, biologických a fyzikálnych faktorov. 
 U žien bola v prípade prítomnosti rizikových faktorov zhoda od 45% (mikroklimatické 
podmienky) po 81% (namáhavá fyzická práca). Miera zhody v prípade neprítomnosti 
nepriaznivých faktorov bola vyššia a činila od 73% (namáhavá duševná práca) po 93,6% 
(nevyhovujúce mikroklimatické podmienky). Znamená to, že ženy nadhodnocovali 
prítomnosť nepriaznivých faktorov pri práci a to najmä u fyzikálnych faktorov 
a u mikroklimatických faktorov. 
 Ako najčastejšie príčiny nadmernej duševnej záťaže boli zistené sociálne interakcie, 
komunikácie s ľuďmi (pacienti, rodinní príslušníci chorých, klienti, zamestnanci), náročná 
práca pod častým tlakom, hmotná a organizačná zodpovednosť a nevyhovujúce pracovné 
podmienky. 
 Z chemických faktorov bolo uvedené široké spektrum skupín chemických látok. 
Najčastejším nepriaznivým faktorom bol prach (u mužov) a čistiace a dezinfekčné prípravky 
(u žien). Z fyzikálnych faktorov dominoval hluk a vibrácie (len u mužov) a nedostatočné 
osvetlenie na pracovisku. U mikroklimatických podmienok bol objektívne i subjektívne 
najviac vnímaný problém nadmernej vlhkosti (viac u žien), prievan a nízka teplota. 
Manipulácia s bremenami je uvádzaná vo vysokom percente respondentov – 47,1% mužov 
a 35,4% žien, pričom za pracovnú zmenu sa manipuluje s celkovou hmotnosťou od 5 do 200 
kg za zmenu (muži) a od 2 až 130 kg za zmenu (ženy). 

 
 C. Otázky týkajúce sa zdravotných rizík 
 Na otázku, či faktory práce spôsobujú pre ich zdravie nejaké riziká odpovedalo 239 
respondentov (95 mužov a 144 žien) z počtu 486, že faktory ich práce spôsobujú pre ich 
zdravie riziko. To znamená, že spolu 50,3% mužov a 48,5% žien sa domnieva, že faktory 
práce predstavujú pre ich zdravie riziko. Z pohľadu dosiahnutého vzdelania je situácia 
respondentov s učňovským, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním takmer vyrovnaná 
– v priemere 48,7% mužov a 49,5% žien sa domnieva, že faktory ich práce im spôsobujú 
riziko pre zdravie (cca 50% respondentov). Pri hodnotení či faktory práce predstavujú pre 
nich zdravotné riziko, odpovedali respondenti z rezortov v širokom rozsahu – muži od 40 – 
60% a ženy od 11 – 76%. Najviac, z hľadiska jednotlivých rezortov – 60% mužov z oblasti 
pôdohospodárstva a lesného hospodárstva a 75,6% žien z oblasti zdravotníctva a sociálnej 
starostlivosti sa domnieva, že faktory ich práce spôsobujú pre nich zdravotné riziko. 
 Pri hodnotení, či faktory práce predstavujú pre ich zdravie riziko sú odpovede podľa 
pracovného zaradenia rozdielne. Najviac súvislosť medzi faktormi práce a zdravím uvádzajú 
muži robotníci, a obsluha strojov a zariadení. Zo žien súvislosť medzi faktormi práce 
a zdravím uvádzajú najmä pomocné a nekvalifikované pracovníčky a zdravotnícke a sociálne 
pracovníčky. 
 Na otázku, či práca predstavuje zdravotné riziko, sa 124 respondentov (46 mužov a 78 
žien) z počtu 239 domnieva, že faktory ich práce spôsobujú pre ich zdravie riziko a to najmä 
pre ochorenie pohybového systému, čo je zároveň najčastejšie uvádzaný faktor zo strany 
mužov (24,1%). Ženy, ako rizikový faktor najčastejšie uvádzajú ochorenia vyplývajúce 
z nadmernej psychickej záťaže organizmu (v 27,1%). Ako druhý najčastejší faktor, ktorý 
predstavuje riziko pre ich prácu, ženy (26,4%) uviedli ochorenie pohybového systému a muži 
(13,6%) uviedli ochorenia vyplývajúce z nadmernej psychickej záťaže organizmu. Pri analýze 
nadmernej psychickej záťaže podľa vzdelania túto uvádzajú najmä muži aj ženy 
s vysokoškolským vzdelaním (muži 23,8% a ženy 34,4%); podľa rezortov najviac uvádzajú 
nadmernú psychickú záťaž muži z oblasti školstva (22,2%) a ženy z oblasti zdravotníctva 
a sociálnej starostlivosti 57% . Podľa pracovného zaradenia uvádzajú psychickú záťaž najmä 
muži z oblasti technických, zdravotníckych a pedagogických pracovníkov (33,3%). Zo žien 
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najčastejšie uvádzajú riziko nadmernej psychickej záťaže ženy v postavení vedúcich 
a riadiacich pracovníčok (38,5%). 
 Na otázku ohľadne PN, či bol za posledné 3 roky na PN viac ako 2 týždne – uviedlo 
„áno“ 46 mužov (24,6%), 74 žien (25,0%), pričom štatisticky významný rozdiel nebol 
potvrdený (p = 0,921). Súvislosť ochorenia s pracou uviedlo 13,3% mužov a 11,5 žien. 
Väčšina respondentov nedávala svoju PN do súvislosti s prácou. 
 Relatívne vysoký počet mužov a žien sa domnieva, že ich práca je vyhlásená za 
rizikovú prácu – 15,2% mužov a 22,2% žien tzn. že 94 respondentov (19,3%) odpovedalo, že 
práca, ktorú vykonávajú, bola vyhlásená za rizikovú prácu. Muži uviedli ako dôvody 
vyhlásenia rizikovej práce najviac fyzickú záťaž (5,8%) a ženy uvádzajú chemické faktory 
(7,1%). 

Chemické faktory ako príčinu vyhlásenia rizikovej práce podľa vzdelania uvádzajú 
najčastejšie respondenti s vysokoškolským vzdelaním (muži 7,1% a ženy 10,8%). Chemické 
faktory ako príčinu vyhlásenia rizikovej práce uvádzajú respondenti v rezorte školstva (muži 
16,7% a ženy 21,4%), čo mohlo byť ovplyvnené výberom škôl do prieskumu (Univerzita 
veterinárneho lekárstva – Katedra životného prostredia a Univerzita Mateja Bela – Katedra 
chémie). Chemické faktory ako príčinu vyhlásenia rizikovej práce uvádzajú respondenti 
technicky a duševne pracujúci (muži 10,3% a ženy 15,2%). 

Fyzikálne faktory ako príčinu vyhlásenia rizikovej práce uvádzajú len muži a to hlavne 
s učňovským vzdelaním (7,4%). Fyzikálne faktory ako príčinu vyhlásenia rizikovej práce 
uvádzajú najmä respondenti zo stavebníctva (10,8%). Fyzikálne faktory ako príčinu 
vyhlásenia rizikovej práce podľa pracovného zaradenia uvádza 20% mužov remeselníkov 
a kvalifikovaných výrobcov. Fyzickú záťaž ako príčinu vyhlásenia rizikovej práce podľa 
pracovného zaradenia najčastejšie uvádzajú muži (30,4%) z oblasti strojov a zariadení a 2,2% 
z oblasti technicky, zdravotnícky a pedagogicky pracujúcich žien. 

Z analýz je zrejmé, že väčšina zamestnancov nemá jasnú predstavu a ani presné 
informácie o rizikových faktoroch, ktoré boli príčinou vyhlásenia rizikovej práce. Lekárskych 
preventívnych prehliadok sa celkovo zúčastnilo 60% mužov a 50% žien – respondentiek. 
  

D. Odpovede týkajúce sa problémov na pracovisku 
Väčšina (56,6% z toho 58,8% mužov a 55,3% žien) uvádza, že nie sú žiadne problémy 

na pracovisku. Zvyšok pripúšťa nevyhovujúce pracovné podmienky (21,4% muži a 19,0% 
žien) a ďalšie problémy ako zlé medziľudské vzťahy, nadmerná psychická záťaž a fyzická 
záťaž (tab. 2). 

Celkovo dominuje spokojnosť s pracovnými podmienkami Ako hlavný problém na 
pracovisku uvádzajú nevyhovujúce pracovné podmienky. 

Ako hlavnú príčinu problémov na pracovisku uvádzajú muži technický stav 
a vybavenie pracoviska, pracovné technológie (9,8% mužov). Ženy uvádzajú ako hlavnú 
príčinu problémov zlú organizáciu práce (8,9%). Analogicky vnímajú ako závažný problém 
zlú organizáciu práce aj muži (9,3%).  

Z hľadiska príčin nadmernej neuropsychickej záťaže je zaujímavé zistenie, že až 
v 71% respondenti nevedia určiť príčinu, resp. nevyjadrili svoj názor. Z konkrétnych 
možných príčin je najčastejšie uvádzaná ako príčina – namáhavá práca alebo práca pod 
časovým tlakom (11% žien a 5% mužov), nasledujú sociálne interakcie (8,7% žien a muži 
5,5%). V rámci hodnotenia odpovedí sa zisťovala disproporcia vo vysokom vnímaní 
namáhavej duševnej práce a nízke vyjadrenia neuropsychickej záťaže. 

Až 83,3% mužov a 89% žien uviedlo, že nevykonávajú prácu s nadmernou fyzickou 
záťažou. U tých mužov, ktorí vykonávajú takúto prácu, dominovala práca prevažne 
dynamická vykonávaná veľkými svalovými skupinami. 
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Tab. 2. Odpovede týkajúce sa problémov na pracovisku   
 spolu muži ženy 

1 Nevyhovujúce pracovné podmienky 96 
19,9% 

40 
21,4% 

56 
19,0% 

2 Nadmerná psychická pracovná záťaž 39 
8,1% 

16 
8,6% 

23 
7,8% 

3 Nadmerná fyzická záťaž 18 
3,7% 

8 
4,3% 

10 
3,4% 

4 Nadmerná senzorická záťaž 4 
0,8% 

0 
0,0% 

4 
1,4% 

5 Fyzický diskomfort 15 
3,1% 

1 
0,5% 

14 
4,8% 

6 Medziľudské vzťahy 37 
7,7% 

12 
6,4% 

25 
8,5% 

7 Žiadne problémy na pracovisku 273 
56,6% 

110 
58,8% 

163 
55,3% 

 
  E. Otázky týkajúce sa zdravotného stavu 
 Lekárom diagnostikované ochorenia alebo liečenie na nejaké ochorenie pokrývalo celé 
spektrum ochorení. Viac ako 20% respondentov uviedlo nasledujúce ochorenia: najčastejšie 
boli uvedené bolesti pohybového ústrojenstva, kĺbov (horné, dolné končatiny) u 41,8% mužov 
a 42,9% žien, bolesti chrbtice, poškodenia chrbtice u 38% mužov a u 46,1% žien, vysoký 
krvný tlak u 20,6% mužov, alergické ochorenia u 20,5% žien. Súvislosť ochorení s prácou 
uviedlo 26,5% mužov a 29,3% žien. Išlo najmä o bolesti pohybového ústrojenstva, kĺbov 
horných a dolných končatín (11,7% mužov a 7,4% žien) a bolesti a poškodené chrbtice 11,1% 
mužov a 16,8% žien. Celkovo hodnotilo svoj zdravotný stav ako dobrý 75,9% respondentov 
(75,8% mužov a 75,9 žien) a ako veľmi dobrý až 20% mužov a 16,6% žien. Svoj zdravotný 
stav ako zlý ohodnotilo menej mužov (4,2%) ako žien (7,5%). 
 

Nápravné opatrenia 
Celková analýza subjektívne vnímaných problémov práce, pracovných podmienok, 

zdravotných rizík a zmien zdravotného stavu vo svetle objektívneho hodnotenia viedla 
k formulovaniu nápravných opatrení, ktoré budú uplatnené v praxi pri ochrane zdravia a pri 
zlepšovaní pracovných podmienok vrátane zlepšovania, uplatnenia sa mužov a žien pri práci, 
pri rešpektovaní rodových odlišností. Nápravné opatrenia boli formulované nasledovne:  
- Viac zapojiť pracovníkov do tvorby pracovných podmienok, do organizovania výkonu 

práce, lebo viac ako 30% mužov aj žien (t.j. 1/3 zamestnancov) nesúhlasí s tým, ako sú 
vytvorené pracovné podmienky a ako je zabezpečený výkon práce. 

- Zabezpečiť za účasti zamestnancov cielené riešenie rizík z nebezpečenstiev. Tvorba 
zdravých pracovných podmienok a zdravého spôsobu výkonu práce podľa sektorov. 

- Vedenie podnikov musí zohľadniť špecifické požiadavky na pracovné podmienky 
a spôsob práce aj podľa pracovného zaradenia mužov a žien s osobitým dôrazom na 
obsluhu strojov zariadení, ako aj na výkon administratívnych a riadiacich prác na úrovni 
stredného manažmentu. 

- Vedenie organizácií, zamestnávatelia by mali dať väčší priestor na odborné uplatnenie sa 
vlastných zamestnancov, osobitne žien a zlepšiť úroveň komunikácie so zamestnancami. 

- Uplatňovať vyššiu úroveň komunikácie o spôsobe výkonu práce a ďalších pracovných 
otázkach so zamestnancami so zohľadnením pracovnej, odbornej kapacity zamestnancov, 
osobitne zamestnankýň. 

- Zlepšenou komunikáciou zo strany vedenia podnikov zvýšiť záujem zamestnancov o seba 
navzájom. 
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- Zvýšiť mieru záujmu a empatie u mužov voči ženám z hľadiska pracovných podmienok 
a možnosti zamestnávania žien. 

- Zvýšiť mieru záujmu a empatie u žien voči mužom z hľadiska pracovných podmienok. 
- Prehodnotiť pracovné podmienky pre zamestnancov v jednotlivých rezortoch 
- Uplatňovať rodové hľadisko pri konštrukcii aj prevádzke strojov a zariadení tak, aby sa 

nevytvárali technické prekážky pre rovnosť šancí v zamestnaní. Zvyšovať mieru 
akceptácie žien mužmi v tradičných „mužských povolaniach“ vytváraním vhodných 
pracovných podmienok, technického vybavenia ako aj zvýšenou úrovňou komunikácie 
o rovnosti šancí.  

- Zvyšovať vedomie rovnosti šancí pre zamestnanie žien a mužov všeobecne a špecificky 
u mužov z obsluhy strojov, zariadení a u mužov v nižšom pracovnom zaradení. Zvyšovať 
mieru a úroveň komunikácií o rovnosti šancí pre obe pohlavia v oblasti zamestnávania.  

- Zvyšovať vedomie rovnosti v zamestnávaniu mužov a vytvárať systém harmonickej 
vzájomnej zastupiteľnosti pre obe pohlavia v rôznych funkciách; búrať predsudky 
a vytvárať podmienky na nové vnímanie možností výkonu práce.  

- Zlepšovať pracovné podmienky, znižovať nebezpečenstvá a zdravotné riziká práce 
v jednotlivých rezortoch, aby sa zvýšila miera akceptácie rovnosti pohlaví v zamestnaní. 

- V jednotlivých sektoroch je nutné analyzovať požiadavky práce a inovovať pracovné 
podmienky k reálnym požiadavkám práce. Zo strany orgánov verejného zdravotníctva 
požiadať aktualizáciu prevádzkových poriadkov a posudkov o zdravotnom riziku. 

- Dominantou príčinou namáhavej duševnej práce sú zložité komunikácie medzi ľuďmi, 
zodpovednosť za vykonanú prácu (odborná, hmotná, organizačná) pri celkovo 
nevyhovujúcich pracovných podmienkach, zlom režime práce a odpočinku často 
s nárazovou prácou pod časovým tlakom. 

- Zo strany vedenia organizácií je potrebné analyzovať príčiny nadmernej duševnej záťaže 
a pomenovať ich a hľadať riešenia za účasti dotknutých pracovníkov. Zvyšovať mieru 
istoty v konaní dostatočnou informovanosťou, zaškolením, stretávaním. Celkovo úroveň 
namáhavej nadmernej duševnej záťaže je vysoká a je nutné ju zo strany zamestnávateľa 
objektivizovať a riešiť, prijímať nápravné opatrenia. 

- Mechanizovať práce, obmedzovať práce spojené s manipuláciou s bremenami. Dôležitý je 
rezortný prístup s osobitným zameraním na zdravotníctvo a sociálne služby (ručná 
manipulácia s pacientmi) a na stavebníctvo. 

- Vzhľadom na vysoký počet zamestnancov exponovaných chemickým faktorom pri práci 
(1/4 mužov a 1/3 žien) a vzhľadom na významnú dĺžku trvania a práce s chemickými 
faktormi je zo strany zamestnávateľov dôležité spracovať posudky o riziku konkrétne na 
jednotlivé profesie a nadväzne cielene riešiť znižovanie expozície na čo najnižšiu mieru. 

- Fyzikálne faktory hluk, vibrácie sú veľmi často sa vyskytujúcimi faktormi pri práci. 
Vzhľadom k možným nepriaznivým špecifickým účinkom (poškodenie sluchu) 
i nešpecifickým účinkom hluku (stres, stúpanie krvného tlaku) a nepriaznivým účinkom 
vibrácií (postihnutím ciev, nervov, kostí končatín) je nutné prijať účinné opatrenia na 
zníženie ich pôsobenia. Dôsledky nepriaznivého osvetlenia pri práci sa len výnimočne 
dajú odlíšiť od mimopracovných vplyvov a preto je o to dôležitejšie venovať pozornosť 
optimalizácii osvetlenia na pracovisku. 

- Zvyšovať úroveň informovanosti o biologických faktoroch, o cestách prenosu 
a o možnostiach účinnej ochrany zdravia tak, aby bolo primerané vnímanie rizika 
a dodržiavanie zásad hygienicko-epidemiologického režimu. 

- Tepelno-vlhkostné podmienky pri výkone práce sú veľmi individuálne vnímané a preto zo 
strany vedenia organizácií je potrebné vytvárať optimálne alebo aspoň primerané 
mikroklimatické podmienky na pracovisku. 
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Záver 
Dotazníkovým prieskumom sa zisťovali subjektívne názory zamestnancov viacerých 

podnikov z rôznych rezortov na vzťahy medzi prácou, zdravím so zameraním aj na rodové 
hľadisko. Tieto subjektívne názory dokumentujú úroveň poznania zamestnancov a nedostatky 
informovania zo strany vedenia podnikov ale aj mieru nedostatočnej komunikácie 
o zdravotných aspektoch práce. Z celej analýzy je zrejmé že sú veľké medzery v tejto oblasti. 
V záujme zvýšenia zdravotného vedomia bol súčasne s hodnotením zistení vypracovaný aj 
súbor nápravných opatrení.  

V ďalšej práci je dôležitá komunikácia medzi odborníkmi, zamestnávateľmi aj 
zamestnancami podľa konkrétnych problémov, podnetov v jednotlivých podnikoch 
a rezortoch. Údaje z tejto analýzy reprezentujú postoje, poznatky náhodne vybraných jedincov 
z niekoľkých podnikov a preto nie je možné zovšeobecniť poznatky pre celé rezorty. Údaje, 
informácie sú však cenným prínosom k hlbšiemu pochopeniu reálnej situácie na pracoviskách 
a zároveň silným stimulom na prijímanie spoločných ale aj cielených, špecifických 
nápravných opatrení v jednotlivých odvetviach ekonomických činností a v konkrétnych 
organizáciách.  

Poznatky z prieskumu budú slúžiť pracovníkom verejného zdravotníctva ako cenný 
podnet na usmerňovanie v starostlivosti o tvorbu zdravých pracovných podmienok pre mužov 
aj ženy. 
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DŮVODY PRO VYUŽÍVÁNÍ CYTOGENETICKÉ ANALÝZY PERIFERNÍCH 
LYMFOCYTŮ PRO PREVENCI NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ  

U PROFESIONÁLNÍCH EXPOZIC MUTAGENŮM A KARCINOGENŮM 
 

J. Kůsová 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká republika  
ředitel: RNDr. P. Hapala 

 
Metoda cytogenetické analýzy periferních lymfocytů (CAPL) je určena k identifikaci 

agens, způsobujících v kultivovaných savčích buňkách chromosomální aberace a jako taková 
je zařazena do baterie testů OECD (Guidelines pro genetickou toxikologii – No 473) a do 
Health Effect Test Guidelines US EPA (OPPTS 870.5375). Metodika byla několikrát 
publikována v Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica v ČR (1989, 2000, 2003, 
2007).  

Od 70. let minulého století byla metoda CAPL využívána v bývalé hygienické službě 
(20) jako metoda průkazu expozice mutagenům a karcinogenům přítomným v pracovním 
prostředí. Na území bývalého Československa byly proto zakládány laboratoře genetické 
toxikologie, jejichž práce byla systematicky metodicky vedena národní referenční laboratoří 
(17, 19). Díky těmto aktivitám vzniklo množství validních výsledků, které umožnily v České 
republice určit i některé referenční hodnoty, vztahující se k této konkrétní metodice (15). 
Soubor výsledků umožnil sestavit dostatečně početnou skupinu (cca 12 000 osob) pro 
epidemiologickou studii (14, 18) a výsledky jednotlivých šetření byly využívány k regulaci 
profesionální expozice karcinogenům a mutagenům na vybraných pracovištích (např.: 
vinylchlorid, styrén, formaldehyd, asbest, cytostatika, PAU).  

Jelikož takové systematické kroky v oblasti využití cytogenetické analýzy periferních 
lymfocytů pro prevenci a regulaci profesionální expozice látkám s mutagenním a 
karcinogenním účinkem nebyly činěny v žádné další evropské zemi (vyjma Slovenska jako 
součásti Československa), nemají další země síť laboratoří se zavedenou jednotnou 
metodikou včetně jednotného přístupu k hodnocení. Nicméně analýza frekvence 
chromozomových aberací v lidských periferních lymfocytech pomocí konvenční 
cytogenetické analýzy metafázických buněk je několik desetiletí využívána rovněž v 
evropských laboratořích a v zámoří. Proto by význam metody pro odhad sumárního 
karcinogenního rizika a pro prevenci nepříznivých důsledků takovéto expozice, obzvlášť 
v období stoupajícího počtu nových nádorových onemocnění, neměl být opomíjen.  

Je opakovaně publikováno (6, 8, 16), že celý proces vzniku zhoubného nádoru je 
velmi komplikovaný a nikoli monofaktoriální. 

Prvním krokem v posloupnosti vnější expozice → vnitřní dávka→ biologicky aktivní 
dávka→ časný biologický účinek → preklinické efekty → onemocnění je průnik látky do 
organismu. Budeme-li se dále věnovat pouze genotoxickým faktorům chemické povahy, pak 
pro ně platí, že po svém vstupu do organismu mohou působit buďto přímo (např. alkylační 
činidla), nebo jsou aktivovány savčím metabolickým systémem (např. aromáty). V tomto 
případě jde vesměs o látky hydrofobní povahy, u kterých se vedle inhalační expozice 
uplatňuje i vstřebávání neporušenou kůží. Hydrofobní látky se díky své fyzikálně chemické 
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povaze dostávají do buněk velmi lehce – prostou difuzí. Jelikož substrátově vysoce specifické 
biochemické přeměny jsou v živé buňce vyhrazeny pro metabolismus těch látek, které tělo 
nutně potřebuje pro svou stavbu a zajištění energie, jsou látky karcinogenní a mutagenní 
povahy metabolizovány jako jiná xenobiotika. Filosofie odbourávání hydrofobních xenobiotik 
spočívá v chemické modifikaci xenobiotika tak, aby se v jeho molekule objevila skupina 
(nejčastěji -OH, -NH2), která je schopna zajistit konjugaci metabolitu xenobiotika s látkou 
tělu vlastní (např. glukuronát, sulfát, glutation) a tím zajistit vyloučení konjugátu přirozenou 
cestou. Modifikace xenobiotika probíhá několika způsoby, zejména oxidoredukčními 
reakcemi (= v živé buňce přenosy elektronů). Při tomto kroku vznikají velmi aktivní 
meziprodukty včetně volných radikálů, které vyčerpávají přirozený systém buňky, určený 
k ochraně před jejich působením, a obdobně zasahují do běžných oxidoredukčních procesů 
buňky. 

Chemicky aktivní metabolity potenciálních karcinogenů a mutagenů se v buňce 
ochotně váží na biologicky důležité makromolekuly včetně nukleových kyselin a proteinů, 
regulujících jejich reparaci, replikaci a transkripci, regulujících expresi genů, přenos signálů 
apod. Fixací „chyby“ v molekule DNA (mutací) vznikají v somatických buňkách prvotní 
poškození DNA, které mohou vyústit až v nádorové bujení.  

Nádorový proces představuje obzvláště komplexní onemocnění a je pokládán za 
onemocnění genetické. Většina nádorů vzniká primární genetickou událostí v jedné somatické 
buňce, která je zakládající buňkou nádorového klonu (6). Na rozdíl od časově krátkého a 
nevratného prvotního genetického poškození (iniciace) trvá proces postupné přeměny 
(promoce) od mutované buňky k malignímu genotypu klonu buněk dlouhou dobu a během něj 
vstupují do hry další faktory, jak z hlediska obranných mechanismů organismu (od reparace 
poškození nukleových kyselin, přes kontrolu exprese genů, dělení a odumírání buňky, přes 
fungující mezibuněčná spojení a regulaci růstu až po komplexní imunitní dozor), tak 
z hlediska promoce procesu dalšími vnějšími vlivy (epigenetickými i genetickými - především 
dalšími mutacemi, omezujícími obranné mechanizmy). Čím více je organizmus exponován 
činitelům, schopným vyvolávat mutace, i co do počtu, tím více poruch DNA a proteinů může 
vznikat a zvyšuje se riziko onkologického onemocnění. 

Prvním stadiem na postupné progresi od benigního k malignímu a konečně 
metastatickému fenotypu je ono prvotní poškození DNA, které přechází do stadia dysplazie 
(jednotlivé buňky s typickou nádorovou morfologií, růst nicméně časově omezený), posléze 
do stadia karcinomu in situ (časově neomezená proliferace), kde už existuje vysoká 
pravděpodobnost progrese v invazivní rakovinu (8). Určit zpětně jediný rozhodující faktor pro 
vznik onemocnění je jistě obtížné. 

Celá situace je o to komplikovanější, že v prostředí člověka se většinou nevyskytuje 
jedna látka s karcinogenním nebo mutagenním účinkem, nýbrž jde nejčastěji o směs. O 
genotoxickém efektu směsí karcinogenů a mutagenů nemáme zatím dostatek spolehlivých 
informací.  

Z literatury je známo, že binární kombinace benzo/a/pyrenu a genotoxických 
aromatických uhlovodíků dává v bakteriálních testech na mutagenitu odpověď, která je nižší 
než kdyby byl účinek aditivní. Kombinace dvou nitrovaných benzo/a/pyrenů, kombinace 
benzo/a/pyrenu a 4-aminobifenylu, kombinace quercetinu a acetylaminofluorenu má účinek 
vyšší nežli očekávaný aditivní efekt (22). Při spolupůsobení benzo/a/pyrenu s arsenem se 
zvyšuje frekvence mutací v HPRT locusu osmkrát oproti efektu samotného polyaromátu (10). 
Expozice nemutagennímu prachu oxidů železa signifikantně zvyšuje u experimentálních 
zvířat poškození DNA benzo/a/pyrenem, je-li benzo/a/pyren sorbován na těchto prachových 
částicích (5). Proto je třeba brát v úvahu sumaci a potenciaci účinku látek vzájemně se ve 
směsi ovlivňujících, modulaci jejich efektu vzhledem k interakcím s metabolickým, 
reparačním a imunitním systémem lidského organismu. 
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CAPL provedená u pracovníka profesionálně (tedy i kontinuálně) exponovaného 
mutagenům a karcinogenům zjišťuje získané aberace v chromosomech lymfocytů periferní 
krve po působení všech složek směsi a po uplatnění metabolických i obranných systémů 
organismu in vivo. Proto se na tuto metodu pohlíží nejen jako na test průkazu expozice, ale 
rovněž jako na test biologického účinku (pravděpodobně včetně individuální vnímavosti) na 
úrovni vlivu na genetický materiál. Tento závěr je zmiňován mnoha autory, zabývajícími se 
cytogenetickými metodami a medicínskou surveillance onemocnění (2, 4, 12, 21).  

V souvislosti s ochranou zdraví exponovaných a její praxí v ČR (pouze srovnání 
s limitem jedné látky) je třeba mít na paměti, že karcinogeny jsou považovány za látky 
bezprahové. Z popisu procesu karcinogeneze lze vyvodit, že látky vyvolávající prvotní 
mutace v DNA a posléze se uplatňující v promoční fázi mohou být skutečně bezprahové, 
zatímco látky, podílející se pouze v promoční fázi, pravděpodobně práh mít budou. Důležité 
je uvědomit si, že oblast prahových hodnot genotoxických látek není v současnosti dostatečně 
prozkoumaná a že práh působení jakéhokoli genotoxického faktoru a platný hygienický limit, 
používaný k ochraně zdraví profesionálně exponovaných, nelze zaměňovat.  

Výsledky sledování konkrétní skupiny slévačů šedé oceli (IARC, skupina 1 – 
prokázané humánní karcinogeny) ukázaly, že ačkoli náměry vybraných škodlivin v pracovním 
ovzduší se zaměřením na ty, které by se mohly podílet na genotoxickém efektu, i úrovně 
jednotlivých biomarkerů škodlivin v moči byly hluboko pod hygienickými limity pro 
pracovní prostředí, slévači patřili podle výsledků cytogenetické analýzy ke skupině se 
zvýšenou expozicí genotoxickým faktorům (9). 

Výstup z Regexu (1), jakkoli ne zcela kompletního registru profesionálních expozic 
karcinogenům v ČR, za léta 1998 – 2003 klade otázku, chrání-li současné hygienické limity 
pro pracovní prostředí tuto exponovanou populační skupinu dostatečně, když při nižší celkové 
úmrtnosti ve srovnání s českou populační skupinou stejného věkového složení je v této 
exponované skupině incidence zhoubných nádorů 1,5 násobná (o 50 % více nádorů!) oproti 
„normální“ populaci a vypočtené inkrementální celoživotní riziko výskytu zhoubného 
novotvaru 8,9 x 10-2 proti přípustnému celoživotnímu riziku pro pracovní prostředí 10-4 až 10-5. 
Zároveň v souvislosti se zjištěnou skutečností vystupuje do popředí úvaha o tom, souvisí-li 
s prací skutečně jen ta onkologická onemocnění, která mohou být hodnocena podle platné 
legislativy jako nemoci z povolání. 

Vezmeme-li v úvahu, že extrapolace výsledků nejrůznějších bakteriálních, tkáňových, 
ani zvířecích systémů na člověka není postupem lege artis, je při hodnocení karcinogenního 
biologického účinku na zdraví člověka nejlepší cestou obrátit k epidemiologickým studiím. 
Na získané výsledky a asociace je třeba pohlížet s vědomím, že konkrétní nádorové 
onemocnění je z pohledu epidemiologie poměrně vzácným jevem, obzvlášť ve skupinách 
profesionálně exponovaných osob, které nejsou z důvodů trvající regulace a dohledu nad 
látkami podezřelými z karcinogenního účinku příliš početné. Na druhé straně právě výsledky 
epidemiologických studií (např. 3,7, 11, 14, 18) nacházejí asociace mezi vysokým výskytem 
aberací a zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění. 

Složitost celého procesu karcinogeneze hovoří pro určitá omezení při hodnocení 
tohoto rizika běžným toxikologickým přístupem „jedna látka nad určitou míru expozice → 
jeden biologický efekt“. Jistě není chybou zohledňovat skutečnost, vyplývající ze zmíněných 
epidemiologických studií, že snížení hodnot markerů biologického účinku (v tomto případě 
konkrétně chromosomálních aberací) redukuje celkové karcinogenní riziko, zatímco u snížení 
expozice toto nelze konstatovat bezvýhradně (2). 

Vzhledem k výše uvedeným faktům je využití CAPL ve vybraných provozech, 
především při uplatnění souběžné kontinuální expozice pracovníků více faktorům, které se 
mohou podílet na vyvolávaní mutací, jistě v souladu s uplatňováním ochrany zdraví tak, jak to 
definuje zákon o ochraně veřejného zdraví. 
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Pro získávání informací o tomto časném biologickém účinku ve smyslu omezení počtu 
onkologických onemocnění hovoří jak shora uvedené důvody, tak i skutečnost, že pokud je 
tento efekt odhalen dříve, nežli nastupuje u člověka preklinická fáze onemocnění, je tento stav 
vratný. 
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Úvod 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v Lyonu (IARC) publikovala v roce 1987 

a 1997 dvě monografie, které hodnotily vztah mezi expozicí oxidu křemíku a karcinogenním 
rizikem u lidí (10, 11). V první monografii z roku 1987 bylo konstatováno, že je již dostatek 
důkazů svědčících pro karcinogenní účinek krystalické formy oxidu křemíku 
v experimentálních studiích na zvířatech, ale zatím chybí důkazy u lidí. Na základě toho byla 
krystalická forma oxidu křemíku zařazena do skupiny pravděpodobných humánních 
karcinogenů, tedy skupiny 2A.  

Monografie z roku 1997 již vycházela z výsledků jak studií na zvířatech, tak i 
epidemiologických dat a klasifikovala prach s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého a 
jeho tepelné modifikace kristobalit a tridimit jako karcinogen skupiny 1, tedy skupiny 
prokázaných humánních karcinogenů (11). V r. 1998 byl prach s obsahem krystalické formy 
oxidu křemičitého vyhlášen jako humánní karcinogen v USA (21) a v r. 1999 zařadila 
Německá vědecká společnost pro zkoušení zdravotní závadnosti látek respirabilní frakci 
prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v jeho třech modifikacích – křemen, 
kristobalit a tridimit mezi prokázané humánní karcinogeny skupiny 1 (34).  

 
Cíl 
Cílem této literární studie je stručný přehled závěrů publikovaných studií  

v problematice rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem 
krystalické formy oxidu křemičitého. Byla dána přednost prezentaci spíše výsledkům 
metodicky precizně ověřených meta-analytických studií než výsledkům jednotlivých dílčích 
prací. 

 
Krystalická forma oxidu křemičitého a karcinom plic 
Profesionální expozice prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemíku je 

spojována se zvýšeným rizikem plicních onemocnění jakými jsou chronická bronchitida, 
chronická obstrukční plicní nemoc, silikóza, tuberkulóza a karcinom plic (19). Na obr. 1 je 
uvedeno schéma hypotetických sekvencí jevů, které se uplatňují v patologickém působení 
krystalické formy oxidu křemínku. Prezentované výsledky jsou založeny na poznatcích 
                                                
1 Tato literární studie vznikla v rámci grantového úkolu IGA MZ ČR č. 8556: Longitudinální prospektivní 
studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy 
oxidu křemičitého v České republice (2005 - 2009) 
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plynoucích ze studií na zvířatech a buněčných studiích in vitro. Z obrázku vyplývá, že 
krystalická forma oxidu křemíku retinovaná v plicích poškozuje buňky bronchiálního epitelu, 
což má za následek  uvolnění cytokinínů a vznik zánětu. To vede ke vzniku oxidativního 
stresu, který může vést k mutaci epiteliálních buněk. Proliferace epitelu vede k hyperplazii 
epitelu, která se může rozvinout do bronchiálního karcinomu. V důsledku zánětu bronchiální 
sliznice dochází ke zhoršení bronchoalveolární clearence a tím ke zvyšování dávky 
krystalické formy oxidu křemíku v plicích (5).   
 

Obr. 1. Schéma hypotetických sekvencí jevů, které se uplatňují v patologickém působení krystalické formy 
oxidu křemínku (upraveno dle Donaldsona, 1998) 

 
Silikóza ve vztahu k rakovině plic  
Výsledky velkého počtu epidemiologických studií potvrzují statistický významné 

zvýšení rakoviny plic u pracovníků z různých výrobních odvětví s rizikem silikózy. Dvě velké 
meta-analytické studie amerických (25) a japonských (30) autorů prokázaly statisticky 
významné zvýšení rizika rakoviny plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou. Smith et 
al. (25) podrobil meta-analýze 23 metodologicky ověřených mezinárodních studií 
zahrnujících osoby s diagnostikovanou silikózou s vyloučením uhlokopské pneumokoniózy a 
prokázali statisticky významné zvýšení rizika rakoviny plic RR = 2,2. Obdobné výsledky u 
osob s diagnostikovanou silikózou s vyloučením uhlokopské pneumokoniózy prokázala i 
japonská studie (30), při níž do meta-analýzy bylo zahrnuto 26 mezinárodních 
epidemiologických studií.  

V květnu 2006 byla v Annals of Oncology publikovaná rozsáhlá meta-analytická 
studie italských autorů, kteří vybrali cca 50 studií publikovaných ve světovém odborném tisku 
od r.1996 – 2005 sledující vztah mezi profesionální expozicí krystalické formy oxidu křemíku 
a rakoviny plic (23). Autoři studie podrobili systematické kontrole a provedli sumarizaci dat. 
Společné (pooled) relativní riziko (RR) bylo vypočítáno v souladu s typem studie za použití 
obou modelů – náhodného i fixního efektu. Výsledky meta-analýzy uvedené v tab. 1 
vycházejí z kohortových studií a studií případů a kontrol, jejichž případy byly rozděleny do 3 

                                                                                    Expozice  
 

                                                 Dávka krystalické formy oxidu křemíku v plicích 
 
 

          Poškození buněk epitelu a následná stimulace   
        
            
Zhoršení bronchoalveolární                     Zánět                            Oxidativní stres  
            clearence          
            
           Silikóza                                Mutace 

                                                                               
                                                                                                      Proliferace, hyperplazie 

         

Karcinom 
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podskupin podle vztahu k diagnostikované silikóze. Výsledky této analýzy ve vztahu ke 
karcinomu plic jsou konzistentní pro studie osob s potvrzenou silikózu. U subjektů s 
nedefinovanou silikózou je zvýšené riziko pro karcinom plic, ale interpretace výsledků je 
nesnadná. Pro osoby bez diagnostikované silikózy bylo riziko nevýznamné, ale data jsou 
limitující s ohledem na nízký počet studií (tab. 1).  
 
Tab. 1. Výsledky meta-analýzy podle vztahu k diagnostikované silikóze (Pelucci, 2006)  
 Kohortové studie Studie případů a kontrol 
Podskupina: (náhodný efekt) RR (95% CI) RR (95% CI) 
Potvrzená silikóza (11 studií) 1,69  (1,32 – 2,16) 3,27  (1,32 – 8,20) 
Nedefinovaná silikóza (24 studií) 1,25  (1,18 – 1,33) 1,41  (1,18 – 1,70) 
Bez silikózy (2 studie) 1,19  (0,89 – 1,57) 0,97  (0,68 – 1,38) 
Celkový (95% CI), náhodný efekt 1,34  (1,25 – 1,45) 1,41  (1,18 – 1,67) 
Celkový (95% CI), fixní efekt  1,19  (1,16 – 1,21) 0,99  (0,98 – 1,00) 

 
Nejpočetnější skupinu 24 studií (kohortové studie i studie případů a kontrol) 

s nedefinovanou silikózou Pelucci a kol. rozdělili podle charakteru vykonávaných pracovních 
činností (tab. 2). Nejvyšší riziko bylo prokázané u kohortových studií pro skupinu činnosti 
spojených s prací s křemičitou hlinkou a šamotem a u studií případů a kontrol u horníků při 
práci v podzemí i na povrchu (tab. 2). V souladu s výsledky jiných meta-analýz potvrdil 
Pelucci a kol. pozitivní asociaci mezi silikózou a rakovinou plic.  
 
Tab. 2. Výsledky meta-analýzy podle charakteru vykonávaných činností (Pelucci, 2006)                 
 Kohortové studie Studie případů a kontrol 
Podskupina: (náhodný efekt) RR (95% CI) RR (95% CI) 
Horníci (podzemí i povrch)             1,17  (1,03 – 1,32) 1,47  (1,19 – 1,82) 
Brusiči 1,29  (1,03 – 1,61) – 
Práce s křemičitou hlinkou a šamotem              1,40  (1,11 – 1,75) 1,26  (0,99 – 1,62) 
Smíšená expozice  1,17  (1,12 – 1,22) 1,24 (1,02 – 1,52) 

  
   Významné zvýšení rizika rakoviny plic u osob s diagnostikovanou silikózou uvádí 
rovněž i další autoři (14, 22, 32). Naproti tomu Checkoway et al. (8) soudí, že silikóza není 
nezbytnou podmínkou pro vznik rakoviny plic podmíněné expozicí prachu s obsahem 
křemene. Na základě výsledků epidemiologických studií uzavírá Woitowicz (34), že byla 
prokázána kauzální závislost mezi silikózou a rakovinou plic ať již v důsledku silikózy nebo 
přímým účinkem křemene na plicní tkáň.  

Karcinogenní účinek křemene nebyl prokázán ve všech průmyslových odvětvích 
s rizikem silikózy, zřejmě záleží na charakteru křemene nebo na některých zevních faktorech 
(3, 31). Karcinogenní účinek oxidu křemičitého byl prokázán především u pracovníků 
v kamenolomech (22, 25, 30, 31), v rudných dolech (15, 22, 25, 30), ve slévárnách  
a ocelárnách (15, 22), méně často u dělníků v keramickém průmyslu, sklárnách, štěrkovnách  
a pískovnách (15, 18, 22, 31). U slévárenských dělníků a v ocelárnách  se mohou na 
zvýšeném výskytu rakoviny plic podílet i jiné faktory jako polyaromatické uhlovodíky. Za 
rozhodující příčinu vyššího výskytu rakoviny plic v čínských cínových dolech považuje  Chen 
a Chen (9) kouření a expozici arseniku. Na významný podíl kouření a expozice radonu na 
vzniku rakoviny plic u horníků rudných dolů upozorňují řada autorů (1, 6, 8, 9). V rudném 
hornictví se mohou na zvýšeným výskytu nádorových onemocnění podílet i jiné faktory jako 
polycyklické aromatické uhlovodíky z výfukových plynů dieselových motorů (24), 
mykotoxíny (4) a další.  

Nejrizikovějším  faktorem pro vznik rakoviny plic se jeví kouření. Kouření cigaret 
proti nekuřákům statisticky významně zkracuje u kuřáků dobu vzniku rakoviny plic (29). 
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Výsledky meta-analytické studie prokázaly pozitivní asociaci mezi kouřením a vznikem 
silikózy plic (7) a celá řada epidemiologických studií potvrzuje kouření u pacientů s již 
diagnostikovanou silikózou plic za rozhodující faktor z hlediska vzniku rakoviny plic (2, 6, 7, 
12, 26).  

 
Uhlokopská pneumokonióza ve vztahu k rakovině plic  
Zatímco zvýšené riziko rakoviny plic u osob exponovaných prachu s obsahem 

krystalické formy oxidu křemičitého bylo jednoznačně prokázané, u prachu uhelných dolů 
většina epidemiologických studií zvýšené riziko neprokázala (6, 14, 16, 17, 20, 27, 28) nebo 
nachází jen nesignifikantní zvýšení. Pelucci (23) prokázal u horníků zvýšené riziko rakoviny 
plic, bohužel, vztah k uhlokopské pneumokonióze nebyl ve studiích podrobených meta-
analýze přesně definován. Podle (14) možnost zvýšeného rizika rakoviny plic u horníků 
německých černouhelných dolů bez nebo s uhlokopskou pneumokoniózou nelze podle 
současných znalostí jednoznačně potvrdit ani vyloučit.  
 

Epidemiologické studie publikované v ČR 
V České republice se rizikem rakoviny plic u horníků Západočeských uhelných dolů 

s diagnostikovanou uhlokopskou pneumokoniózou zabýval Kohout (12, 13). Rakovina plic 
byla nalezena u 16,9 % (13) a 17,6 % (12) zemřelých horníků. Rozdíl proti očekávané 
četnosti nebyl významný. Statisticky významně častější byl karcinom plic u kuřáků. 
Srovnatelný výskyt rakoviny plic u horníků Československých uranových dolů 
s diagnostikovanou silikózou zjistil i Urban a spol (33) – 16% a také Spáčilová a kol. (26), 
která nalezla rakovinu plic u 17 % osob zemřelých v letech 1964-1987 na klinici nemocí 
z povolání v Praze s diagnózou komplikovaná silikóza. 
Podobné výsledky byly zjištěny i v souboru bývalých horníků pracujících v podzemí 
černouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru (OKR), u kterých Tomášková a kol. (29) 
prokázala 15 % výskyt rakoviny plic u osob s hlášenou pneumokoniózou. Avšak riziko 
maligních nádorových onemocnění včetně rakoviny plic u pracovníků v podzemí OKR bylo 
srovnatelné s výskytem těchto onemocnění v české populaci. Délka prašné expozice, profese 
a přítomnost diagnózy pneumokonióza neovlivnila významně výskyt rakoviny plic na rozdíl 
od věku – HR = 1,79 a kouření – HR = 2,57 (29).   

V současné době probíhá řešení grantového úkolu IGA MZ ČR: Longitudinální 
prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu  
s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice (2005 - 2009). Cílem této 
studie je ověřit, na souboru osob u nichž byla v letech 1992 až 2001 přiznána silikóza  
a uhlokopská pneumokonióza, nakolik expozice prachu s obsahem krystalické formy oxidu 
křemičitého ovlivňuje míru rizika rakoviny plic, případně jiných orgánů ve srovnání  
s neexponovanou populací ČR a dále zkoumat vliv závažnosti rtg nálezu a délky expozice na 
riziko rakoviny plic u sledovaného souboru. Předběžné výsledky tohoto projektu jsou 
prezentovány v tomto sborníku – Tomášková a kol. Riziko nádorových onemocnění  
u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého  
v České republice – předběžné výsledky.   
 

Závěr 
Výsledky epidemiologických studií jasně prokázaly souvislost mezi silikózou  

a vznikem rakoviny plic. Tento vztah k uhlokopské pneumokonióze však podle současných 
poznatků nelze jednoznačně potvrdit, ani vyloučit.  

V ČR byla do seznamu nemocí z povolání začleněna nová položka v kapitole III, 
položka 1, písmeno d.) rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou s typickými rtg znaky 
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prašných změn a všemi formami komplikované pneumokoniózy (příloha č. 1 zákona 
266/2006 sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, platný od 1. 1. 2008). 
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Úvod 

 V roce 1997 zařadila International Agency for Research on Cancer (IARC) prach 
s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého a jeho tepelné modifikace kristobalit a 
tridimit jako humánní karcinogen skupiny 1 (1). Problematika karcinogenního rizika prachu 
s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého je předmětem řady epidemiologických studií. 
Výsledky vybraných epidemiologických studiích popisuje Šplíchalová a kol. (5). Poslední 
meta-analýza (3) potvrdila významné riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou 
silikózou, u ostatních pracovníků pracujících v expozici prachu s obsahem křemene je stale 
otázka karcinogenního rizika křemene nejasná. 
 Problematikou karcinogenního rizika prachu s obsahem krystalické formy oxidu 
křemičitého v České republice se zabývají v dvě grantové studie realizované na Ostravské 
univerzitě, Zdravotně-sociální fakultě a na Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Jedná se o 
studii I realizovanou v letech 2001 až 2003 – IGA MZ ČR č. 6578: Karcinogenní riziko 
zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého (2, 6) a 
na ni od roku 2005 navazující studii – IGA MZ ČR č. 8556: Longitudinální prospektivní 
studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem 
krystalické formy oxidu křemičitého v České republice (2005 – 2009). 
 Cíl prezentované práce je srovnání výskytu karcinomu plic u souboru pracovníků  
s diagnostikovanou pneumokoniózou a u horníků bez tohoto onemocnění. Jedná se o 
předběžné výsledky, které vycházení z obou výše jmenovaných studií. 
 
 Materiál a metody 
 Cíl první studie (2001 – 2003) bylo na souboru horníků černouhelných dolů 
Ostravsko-karvinského revíru (OKR) s naplněnou nejvyšší přípustnou expozicí ověřit 
karcinogenní účinek důlních prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého, a to 
zejména se zaměřením na rakovinu plic, žaludku a tlustého střeva. A dále ověřit vliv 
přítomnosti diagnózy pneumokonióza, délky expozice, věku, profese (razič, rubač, ostatní) a 
kouření na vznik onemocnění rakoviny plic. Sledovaný soubor zahrnoval 7 772 bývalých 
horníků pracujících v podzemí černouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru. Soubor 
tvořili horníci, kteří pracovali v dole minimálně 8 let a dosáhli minimálně 70 % nejvyšší 
přípustné expozice (NPE). NPE bylo stanoveno na základě epidemiologické studie a je 
                                                
1 Tato studie byla realizována za podpory grantu IGA MZ ČR č. 8556: Longitudinální prospektivní studie 
rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu 
křemičitého v České republice (2005 - 2009).  
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definováno kumulativní dávkou prachu, která způsobí maximálně u 5 % horníků onemocnění 
iniciální formou pneumokoniózy. K osobním a pracovním údajům byly připojeny údaje z 
Národního registru obyvatel a Regionálního onkologického registru. U 10 % (n = 751) 
pracovníků byla diagnostikována uhlokopská pneumokonióza. 
 Z analýz sledovaného soboru vyplývá, že nebyl zjištěn statisticky významně vyšší 
výskyt sledovaných nádorových onemocnění proti běžné populaci. Délka prašné expozice, 
profese a přítomnost diagnózy pneumokonióza neovlivňuje významně výskyt rakoviny plic 
po adjustaci na věk a kouření (2, 6).  
 U navazujíc studie byl v roce 2007 dokončen sběr dat. Cílem navazující studie je 
ověřit, na souboru osob, u nichž byla v letech 1992 až 2001 přiznána silikóza a uhlokopská 
pneumokonióza, nakolik expozice prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého 
ovlivňuje míru rizika rakoviny plic, případně jiných orgánů ve srovnání s neexponovanou 
populací ČR. A ověřit vliv závažnosti rtg nálezu a délky expozice na riziko rakoviny plic u 
sledovaného souboru. Soubor zahrnuje 3 330 pracovníků, kteří byli v letech 1992 – 2001 
evidování v Národním registru nemocí z povolání s diagnostikovanou pneumokoniózou a 
pracovali v průmyslových odvětvích s rizikem silikózy a uhlokopské pneumokoniózy. Osobní 
a pracovní údaje byly propojeny s údaji z Národního registru obyvatel (datum a diagnóza 
úmrtí) a Národního onkologického registru (datum a diagnóza onemocnění). K těmto údajům 
byly připojeny údaje o velikosti prašné zátěže.  
 Analyzovaný soubor v této práci vycházel ze souborů obou studií. Celkem bylo 
hodnoceno 10 157 osob, z toho 6 827 osob bez pneumokoniózy (PN0), jednalo se o horníky 
černouhelných dolů OKR a 3 300 osoby s pneumokoniózou (PN1). Osob s pneumokoniózou 
tvořilo 74 % pracovníků dolů, 6 % hutí a 20 % ostatních průmyslových odvětví s rizikem 
vzniku pneumokoniózy. 
 Pro analýzu vztahu výskytu pneumokoniózy a rizikem rakoviny plic byl použit 
logistický regresní model adjustovaný na věk a kouření. Pro srovnávání znaků podsouborů 
byl použit χ2 test a t-test na hladině významnosti 5 %. Pro analýzu dat byl použit software – 
Stata v. 9 (4). 
 
 Výsledky 
 U obou podsouborů byl sledován věk a délka expozice (tab. 1). Věk byl stanoven 
v závislosti na době konání studie, výskytu sledovaného onemocnění nebo úmrtí. Osoby bez 
pneumokoniózy byly statisticky signifikantně mladší a délka expozice u nich v průměru o 1 
rok delší (tab. 1).  

 
Tab. 1. Základní charakteristiky podsouborů 
Znak Osoby Ar. průměr Sm. odchylka P (t-test) 

PN0 53,0 7,6 Věk PN1 60,1 11,7 p < 0,001 

PN0 22,9 5,9 Expozice (roky) PN1 21,9 8,8 p < 0,001 

 
Tab. 2. Členění pneumokonioz 

  Popis N % 
1  Silikóza plic s přihlédnutím k dynamice vývoje onemocnění 54 1,6 
2  Silikóza plic prostá s typickými rtg znaky prašných změn 684 20,5 
3  Silikóza plic komplikovaná 120 3,6 
4  Silikotuberkulóza  55 1,7 
5  Pneumokonióza uhlokopů s přihlédnutím k dynamice vývoje onemocnění 529 15,9 
6  Pneumokonióza uhlokopů s typickými rtg znaky prašných změn 1673 50,2 
7  Pneumokonióza uhlokopů komplikovaná 100 3,0 
8  Pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou 115 3,5 
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 Většina osob s pneumokoniózou pracovala v kategorii prašnosti 3 (85 %) a 15 % 
v kategorii 4. Z hlediska členění pneumokoniózy se v 50,2 % vyskytovala pneumokonióza 
uhlokopů s typickými rtg znaky prašných změn a v 20,4 % silikóza plic prostá s typickými rtg 
znaky prašných změn (tab. 2). 
 Informace o kouření byla zjištěna u 89 % souboru. U osob bez pneumokoniózy to bylo  
u 99,8 %, u osob s pneumokoniózou to bylo u 68 %. Podsoubory se podle rozložení počtu 
kuřáků, exkuřáků a nekuřáku statisticky signifikantně lišily (p < 0,001) (obr. 1). 
 

Obr. 1. Rozložení znaku kouření u podsouborů 
 
 Celkem bylo ve sledovaném souboru zjištěno maligní nádorové onemocnění u 777 
osob, z toho 42,9 % bylo osob bez pneumokoniózy a 57,1 % osob s pneumokoniózou. 
Statistiky významně (p < 0,001) více se vyskytovalo maligní nádorové onemocnění u osob 
s pneumokoniózou (13 %) (obr. 2). 

Obr. 2. Výskyt maligních nádorových onemocnění u obou podsouborů 
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 Nejčastěji postiženým orgánem byly plíce (28 %) (obr. 3). Oba podsoubory se 
statisticky významně lišily (p = 0,001) podle četnosti postižených orgánu (obr. 4), u osob 
s pneumokoniózou byly plíce postiženy v 33 % případů proti 21 % u osob bez 
pneumokoniózy.  

 
Obr. 3. Rozdělení maligních nádorových onemocnění podle lokality 

Obr. 4. Rozdělení maligních nádorových onemocnění u podsouborů 
 
 V tab. 3 jsou uvedeny výsledky logistické regrese. Na základě hrubého odhadu (Crude 
OR) je riziko karcinomu plic u osob s pneumokoniozou 4,4 krát větší proti osobám bez 
pneumokoniózy, jedná se o statisticky významný vztah (p = 0,000). Statisticky významně 
vyšší riziko zůstává i po adjustaci na věk (OR = 3,2) a i v plně adjustovaném modelu (OR = 
2,4).  
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Tab. 3. Výsledky logistické regrese 
 Ca plic (N = 10 157) Crude OR P 95% CI 
 Pneumokonióza – ne 1+   
 – ano 4,40 0,000 3,3 - 5,9 
 1Model - adjustace na věk 
 Ca plic (N = 10 157) OR1 P 95% CI 
 Pneumokonióza – ano 3,20 0,000 2,4 - 4,3 
 Věk do 40 let  1+ 0,253 0,6 – 9,7 
 41 – 50 let 2,3 0,172 0,7 – 11,1 
 51 – 60 let 2,7 0,010 1,6 – 26,2 
 2Model - adjustace na věk a kouření 
 Ca plic (N = 9 051) OR2 P 95% CI 
 Pneumokonióza – ano 2,41 0,000 1,7 - 3,5 
 Věk do 40 let  1+   
 41 – 50 let 2,1 0,302 0,5 – 9,0 
 51 – 60 let 2,3 0,248 0,6 – 9,6 
 61 a více let 6,1 0,013 1,5 – 25,1 
 Kouření – nekuřák 1+   
 – exkuřák 0,7 0,172 0,3 – 1,2 
 – kuřák 2,2 0,001 1,4 – 3,6 
 + základní kategorie 
 
 Závěr 
 Předběžné výsledky potvrdily předpoklad, že riziko karcinomu plic u osob 
s pneumokoniózou je statisticky významně vyšší než u osob bez pneumokoniózy. Detailní 
analýza bude zaměřena na jednotlivá průmyslová odvětví a na členění pneumokonióz a na 
kategorii prašnosti.  
 

Řešitelé děkují všem organizacím a jejich pracovníkům, kteří spolupracovali na sběru 
dat. Jedná se o pracovníky Státního zdravotního ústavu (Národní registr nemocí z povolání), 
Ústavu zdravotních informací a statistiky (Národní onkologický registr), ředitelé Krajských 
hygienických stanic a pracovníky oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, pracovníky 
hlásících center nemocí z povolání. 
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Úvod 
Choroby pľúc (obštrukčné, fibrotické, nádorové), ktoré sú dôsledkom znečisteného 

ovzdušia pevnými aerosólmi (mnohé priemyselné prachy vláknitého aj nevláknitého 
charakteru) majú vzostupný trend. Zvláštnu skupinu vzhľadom na špecifické biologické 
účinky tvoria tzv. vláknité prachy, ktorých dĺžka niekoľkokrát prevyšuje ich hrúbku. Ich 
hlavným zástupcom sú azbestové vlákna, ktoré dlhodobou expozíciou spôsobujú mnohé 
pľúcne ochorenia (pleurálne hyalinózy, azbestózy, zhubné nádory pľúc a mezoteliómy). 
Z toho dôvodu je nutné nahrádzať azbest vláknitými materiálmi, ktoré by mali mať menšie 
škodlivé biologické účinky. Dôsledky na zdravie po pôsobení náhradných vlákien za azbest 
nie sú ešte dostatočne známe (vrátane keramických vlákien) a preto je dôležité ich 
experimentálne a humánne overenie. 

Keramické vlákna (Refraktory Ceramic Fibers - RCF) sú v širokom rozsahu používané 
ako náhrada za azbest a to hlavne tam kde sa požaduje odolnosť voči vysokým teplotám. 
Časté použitie majú v stavebnom priemysle ako izolačné materiály. Pretože sú respirabilné a 
majú vysokú bioperzistenciu, môžu predstavovať potenciálne zdravotné riziko pri inhalácii. 
RCF sú vyrábané z roztavenej masy alumínia Al2O3 a SiO2. Majú mnoho výhodných 
fyzikálnych a chemických vlastností, ako slabú zápalnú akumuláciu, nízku hmotnosť, nízku 
tepelnú vodivosť, odolnosť k termálnym výkyvom, odolnosť k chemickej korózii, ľahkú 
inštaláciu a teda všetko, čo prispieva k ich úžitkovosti v priemyselnej odbytovej stratégii (1). 
Expozícia RCF má okrem navodenia vzniku benígnych pleurálnych ochorení a funkčných 
obštrukčných poškodení pľúc aj dráždivý účinok na respiračný trakt a na kožu.  

 
Cieľ práce 

- zistiť vplyv subchronickej expozície keramických vlákien – náhradných vlákien za azbest 
na vybrané parametre bunkového obranného mechanizmu bronchoalveolárnej laváže po 
intratracheálnej instilácii,  

- zistiť, akú úlohu zohrávajú sledované parametre pri vzniku pľúcnych poškodení 
v dôsledku expozície uvedeným vláknam.  

 
Materiál a metódy 
V experimente sme použili Wistar potkanov. Zvieratá sme intratracheálne instilovali 4 

mg RCF v 0,4 ml fyziologického roztoku /zviera – exponovaná skupina a 0,4 ml 
                                                
1 Táto práca bola podporovaná MZ SR v rámci projektu 2005/29- SZU-07 a APVV v rámci projektu 
APVT-21-011104. 
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fyziologického roztoku/ zviera – kontrolná skupina. Dávku 4 mg sme podávali po 2mg/ zviera 
týždenne (resp. 0,2 ml fyziologického roztoku u kontrolnej skupiny). Po 6 mesiacoch sme 
potkany utratili prestrihnutím vena cava caudalis pod i. p. thiopentalovou narkózou – 150 
mg/1kg zvierata, vypláchli pľúca (BAL – 5 x 5 ml výplachového roztoku) a vyšetrili vybrané 
zápalové a cytotoxické parametre bronchoalveolárnej laváže: 
- počet leukocytov a alveolárnych makrofágov (AM) v BAL, 
- diferenciálny obraz buniek BAL (% polymorfonukleárnych leukocytov – PMNL, 

alveolárnych makrofágov – AM, lymfocytov – Ly), 
- % nezrelých foriem AM,  
- % dvojjadrových buniek BAL, 
- fagocytovú aktivitu AM, 
- viabilitu AM. 

Výsledky sme vyhodnotili voči kontrole Studentovým t-testom. 
 
Výsledky 
V našom experimente sme v porovnaní s kontrolnou skupinou zistili: 

- štatisticky významné zvýšenie % PMNL, % Ly, % nezrelých foriem AM a % fagocytovej 
aktivity AM, 

- štatisticky významné zníženie viability AM a % AM z diferenciálneho obrazu BAL, 
- šesť mesiacov od instilácie, RCF neovplyvnili počet Le, počet AM ako aj % 

dvojjadrových buniek v BALF, v porovnaní s kontrolnou skupinou boli uvedené 
parametre zvýšené (Le: 12,3%, AM: 11,3%, dvojjadrové bunky: 38,1%), ale nie 
štatisticky významne (tab. 1). 

 
Tab. 1. BAL parametre bunkovej obrany 6 mesiacov od poslednej instilácie RCF (4 mg/ zviera) 

 
BAL parametre 

Kontrolná skupina 
(0,4 ml fyziologického roztoku/ 

zviera) 

Keramické vlákna 
(4 mg RCF v suspenzii/ zviera) 

 
Celkový počet buniek (103 ) 1933,50 ± 251,05 ↑ 2188,33 ± 395,72 NS 
Celkový počet AM (103) 1516,33 ± 257,67     1520,42 ± 235,01 NS 
AM (%) 98,00 ± 0,00 ↓ 78,67 ± 9,07 ** 
PMN (%)  1,00 ± 0,00 ↑ 16,83 ± 8,63 ** 
LY (%)  1,00 ± 0,00    ↑ 4,50 ±2,074 ** 
nezrelé formy AM (%)  9,33 ± 3,55 ↑ 21,67 ± 7,58 ** 
dvojjadrové bunky (%)  2,67 ± 0,81      ↑ 4,5 ± 4,08 NS 
viabilita AM (%) 89,50 ± 1,87   ↓ 84,17 ± 2,13 *** 
fagocytová aktivita AM (%) 25,33 ± 5,98 ↑ 38,67 ± 3,93 ** 

Hodnoty sú priemery ±SD; ** p< 0,01; *** p< 0,001; ↓ zníženie alebo ↑zvýšenie hodnôt oproti kontrole 
 

Diskusia 
Počet a typ buniek získaných BAL ako aj ich viabilita, fagocytová aktivita a stav 

aktivácie AM dávajú možnosť pochopiť potenciálny škodlivý účinok inhalovaných 
nebezpečných časticových materiálov. Zvýšený počet leukocytov v BAL po expozícii azbestu 
ako aj iným vláknitým prachom – ako výsledok zápalovej odpovede je opísaný mnohými 
autormi (2, 5, 8). V našej štúdii sme zistili, že 6 mesiacov od instilácie RCF nebol počet Le a 
AM v porovnaní s kontrolnou skupinou zvýšený. 

Inhalované častice ako aj ich depozit v pľúcach sú prevažne vychytávané a 
eliminované z organizmu alveolárnymi makrofágmi. Tieto zohrávajú významnú úlohu 
v mechanizme, ktorý reguluje odpoveď po expozícii vláknitým prachom. Vedľa ich prioritnej 
schopnosti fagocytovať, sú tiež významné imuno-regulačné bunky, zahrnuté do obranného 
mechanizmu ako aj patogenézy mnohých pľúcnych ochorení (3, 4, 5, 6). AM sú 
predominantné bunky prítomné v BAL a zmena v ich počte alebo funkcii určuje pľúcne 
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poškodenie a charakterizuje patogenitu ako odpoveď k expozícii vláknitým prachom. 
V porovnaní s kontrolou sme zistili významne zvýšené množstvo nezrelých foriem AM. 
Zvýšenie nezrelých monocytových foriem AM môže byť ako následok patologickej reakcie 
po expozícii anorganickým vláknam, intenzívnemu cigaretovému fajčeniu atď, ako aj pri 
určitých intersticiálnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) (7). 
Dvojjadrové bunky sa v BAL vyskytli vo zvýšenom počte (o 38,1% viac) v porovnaní 
s kontrolnou skupinou ale zvýšenie nebolo štatisticky významné. Dvoj a viacjadrové bunky sú 
vhodným biomarkerom pľúcneho poškodenia. Diferenciálny obraz buniek ako aj celkový 
počet buniek sú dôležitými ukazovateľmi bunkovej analýzy v BAL. Expozícia škodlivým 
substanciám spôsobuje zmenu v diferenciálnom počte buniek BAL a to proporcionálnym 
zvýšením zápalových buniek PMNL a Ly.  

Zvýšenie zápalových buniek môže tiež navodiť aj redukcia absolútneho počtu AM. 
Expozícia RCF v našom prípade významne znížila % AM a významne zvýšila % PMNL a LY 
(diferenciálny obraz BAL buniek). PMNL tvoria dôležitú časť diferenciálneho obrazu buniek 
najmä v akútnej fáze – ako odpoveď k expozícii vláknitým prachom (2). Podľa Dziedzica, 
Morimota a Tanaku dlhodobá perzistencia týchto vlákien a tým navodené zvýšenie PMNL 
môže byť akýmsi prediktorom vývoja metaplastických procesoch v pľúcach (2, 8). 

Zníženie počtu makrofágov, viability a fagocytovej kapacity môže vyústiť do 
oslabeného clearence inhalovaných materiálov, čo môže následne viesť k zvýšeniu účinnej 
dávky potenciálnej škodliviny (2, 5). 

Naša štúdia poukázala na štatisticky významne zníženú viabilitu AM a významne 
zvýšenú fagocytovú aktivitu AM. Pravdepodobne dávka 4 mg/ zviera a dlhá doba od instilácie 
(6 mesiacov) bola dôvodom, prečo si AM udržali schopnosť fagocytovať.  

Z údajov získaných z epidemiologických štúdií (IARC 2002) robotníkov 
exponovaných RCF vyplýva: 

1. Nevyskytujú sa fibrotické pľúcne ochorenia (intersticiálna fibróza) po rtg 
vyšetreniach 

2. Nevyskytuje sa zvýšená incidencia pľúcnych ochorení u robotníkov pri výrobe 
RCF, ktorí sú exponovaní uvedeným vláknam 

3. U populácie exponovanej RCF bol pozorovaný štatistický „trend“ – zníženie 
niektorých pľúcnych funkcií, zistených vyšetrením pľúcnych funkčných testov. Údaje boli 
štatisticky signifikantné ale klinicky nesignifikantné (ak údaje boli brané u jednotlivých 
zamestnancov, výsledky sa nachádzali v normálnom rozpätí). 

4. Získané údaje indikujú, že zníženie pľúcnych funkcií sa vo väčšej miere vyskytuje 
u zamestnancov – fajčiarov. Prejavuje sa negatívny synergický účinok u kombinovanej 
expozície (RCF expozícia + fajčenie). Inými slovami, fajčiari exponovaní RCF majú väčší 
rozsah zníženia respiračných funkcií než je zníženie u exponovaných iba RCF alebo iba 
u fajčiarov. 

5. Pleurálne plaky (diskrétne oblasti pleurálneho zhrubnutia, zvyčajne sa nachádzajúce 
na parietálnej pleure alebo diafragme) boli v malom počte tiež pozorované u zamestnancov 
exponovaných RCF. Vyskytovali sa vo vzťahu dávka-odpoveď medzi výskytom pleurálnych 
plakov na hrudnom rtg snímku a týmito premennými: a) rokmi od skončenia RCF výroby; b) 
trvaním RCF výroby; c) kumulovaním RCF expozície. Najlepšia evidencia údajov indikuje, 
že pleurálne plaky sú markerom len expozície. V skutočnosti neexistuje dôkaz, ktorý by 
poukázal na to, že pleurálne plaky sú prekurzorom intersticiálnej fibrózy, rakoviny pľúc alebo 
mezoteliómu. Za normálnych okolností nie sú pleurálne plaky spájané so zhoršením stavu 
pľúc. Patogenéza pleurálnych plakov ostáva neobjasnená; avšak mechanizmus ich vzniku 
pravdepodobne zahŕňa zápalové odpovede spôsobené inhalovanými vláknami, 
transportovanými lymfatickými cestami do subpleurálnych oblastí (9).  
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Podľa Medzinárodnej agentúry na výskum rakoviny sú RCF zaradené do skupiny 2B – 
ako možný humánny karcinogén (9). Národný toxikologický program uvádza, že u RCF, 
ktoré majú respirabilné rozmery sa predpokladá odôvodnená karcinogenita. 

Podľa IARC 2002: 
- dôkaz karcinogenity sklenej vlny u ľudí je neadekvátny,  
- dôkaz karcinogenity kontinuálnych sklených vlákien u ľudí je neadekvátny,  
- dôkaz karcinogenity horninovej a troskovej vlny u ľudí je neadekvátny,  
- dôkaz karcinogenity RCF u ľudí je neadekvátny,  
- je dostatočná evidencia karcinogenity sklených vlákien (E-vlákna a „475“ sklené vlákna) 

pre špeciálne účely u experimentálnych zvierat, 
- je dostatočná evidencia karcinogenity žiaruvzdorných keramických vlákien 

u experimentálnych zvierat, 
- je limitovaný dôkaz karcinogenity sklenej vlny používanej na izoláciu 

u experimentálnych zvierat, 
- dôkaz karcinogenity horninovej vlny u experimentálnych zvierat je limitovaný,  
- dôkaz karcinogenity troskovej vlny u experimentálnych zvierat je limitovaný,  
- dôkaz karcinogenity novo-vyvíjaných vlákien s väčšou biopersistenciou vrátane vlákien 

H u experimentálnych zvierat je limitovaný,  
- dôkaz karcinogenity kontinuálnych sklených vlákien u experimentálnych zvierat je 

neadekvátny,  
- dôkaz karcinogenity novo-vyvíjaných vlákien s väčšou biopersistenciou vrátane vlny 

obsahujúcej zemíny alkalických silikátov (X 607), vlny s nízkym obsahom kremeňa a 
vlákien A,C,F a G u experimentálnych zvierat je neadekvátny. 

- Sklené vlákna pre špeciálne účely ako sú E- sklené a „475“ vlákna sú možné karcinogény 
pre ľudí (skupina 2B). 

- Žiaruvzdorné keramické vlákna sú možné karcinogény pre ľudí (skupina 2B). 
- Sklená vlna na izoláciu, kontinuálne sklené vlákna, horninová a trosková vlna nie sú 

klasifikované ako ľudské karcinogény (skupina 3) (9). 
 
Pretože vláknité prachy sa používajú v mnohých odvetviach priemyslu a nakoľko sú 

zistené alebo podozrivé ich nežiaduce účinky na respiračný trakt (u azbestu vznik mnohých 
pľúcnych ochorení), je potrebné testovať biologické účinky náhradných vlákien za azbest 
a vyberať k použitiu (aj v stavebníctve ako izolačné materiály) tie, ktoré budú mať najmenší 
dopad na zdravie.  
  
 Záver 
- Uvedené výsledky z bronchoalveolárnej laváže poukazujú na významné zmeny v 

nešpecifickej celulárnej imunite potkanov (pretrvávanie pľúcnych zápalových procesov a 
cytotoxických zmien) aj po 6 mesiacoch od instilácie RCF. 

- V porovnaní s kontrolnou skupinou poukazujú uvedené výsledky na toxický potenciál 
keramických vlákien, ktorý okrem iného vyplýva z ich pomerne vysokej bioperzistencie 
(prítomnosť vlákien v BALF). 

- Na základe zistených zmien v sledovaných parametroch môžeme konštatovať, že 
po dlhodobej expozícii keramickým vláknam dochádza k poruchám nešpecifického 
bunkového obranného mechanizmu (významné percentuálne zvýšenie PMNL, 
lymfocytov, nezrelých foriem AM, fagocytovej aktivity AM a štatisticky významné 
zníženie % viability AM a % AM z diferenciálneho obrazu BAL buniek), čo významnou 
mierou môže prispievať k vzniku pľúcnych ochorení.  
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- Z hľadiska uvedených skutočností zohrávajú nami sledované BAL parametre obrannej 
imunity dôležitú úlohu v patomechanizme pľúcnych poškodení v dôsledku expozície 
vláknitým minerálnym prachom. 

- Prítomnosť zápalových a cytotoxických odpovedí v subchronickom štádiu môže 
signalizovať začiatok alebo vývojový proces pľúcnych ochorení v dôsledku keramických 
vlákien, ktoré sa používajú v mnohých oblastiach priemyslu. 
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PRÍNOS LCD MONITOROV K RIEŠENIU ERGONOMICKÝCH PROBLÉMOV  
PRI PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI 

 
V. Bršiak, K. Krasňanová, E. Marejková, A. Cingelová, M. Hrušková, M. Kompaniková   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 

riaditeľ: MUDr. M. Kapasný, MPH 
 

Úvod 
Žijeme v čase, keď výpočtová technika zasiahla takmer všetky oblasti života moderného 

človeka. Mnohé pracovné činnosti si dnes bez počítačov nevieme ani predstaviť. Počítač je nový 
progresívny pracovný nástroj, ktorý nám prácu dokáže zjednodušiť a zefektívniť. Práca s ním 
prináša aj riziká, ak nie sú dodržiavané zásady ergonómie a psychohygieny. Tieto riziká si 
zamestnávatelia, ale i zamestnanci v plnej miere neuvedomujú.  

LCD (liquid crystal displays) technológie: 
- technológia tekutých kryštálov – prechodný stav medzi tekutou a pevnou formou hmoty, 
- história – r. 1888, objavitelia – rakúsky botanik Friedrich Reinitzer a Otto Lehmann,  
- využitie: až 2. polovica 20. storočia → náramkové hodinky, kalkulačky, mobilné telefóny, 

notebooky, počítače, 
- LCD monitory – nahrádzajú klasické monitory a televízie pracujúce na princípe katódovej 

trubice. 
Výhody LCD obrazoviek: umožňujú ergonomicky optimálne usporiadanie pracoviska, 

menej únavné pre oči, skladné a estetické, podávajú geometricky presný obraz, sú energeticky 
nenáročné.  

Nevýhody LCD obrazoviek: nerovnomerné podsvetlenie, drahšie ako klasické monitory. 
Zdravotnú problematiku práce so zobrazovacími jednotkami je možné rozdeliť 

nasledovne: 
1. Zrakové ťažkosti. 
2. Ťažkosti podporného a pohybového aparátu. 
3. Psychosomatické ťažkosti (3 formy psychickej záťaže → senzorická, mentálna, 

emočná). 
4. Problematika elektromagnetického poľa generovaného zobrazovacou jednotkou. 
Zrakové ťažkosti pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej ZJ) možno rozdeliť do 

troch skupín:  
- astenopické – únava očí, pocit ťažkých viečok a bolesti hlavy, 
- okulárne – postihujú povrch očí (suchosť, slzenie, pálenie rezanie očí, zápal spojiviek, tlak 

v očiach, pocit cudzieho telesa v oku), 
- vizuálne – spomalené zaostrovanie, dvojité videnie, rozmazané videnie do diaľky, do blízka. 

Pri práci so ZJ ide o tri druhy ťažkostí podporného a pohybového aparátu: 
- bolesti chrbta v oblasti driekovej a krížovej, spojené s nerovnomerným tlakom na chrbticové 

platničky, 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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- bolesti chrbta v oblasti šije súvisiace predovšetkým s vynútenou polohou hlavy,  
- bolesti rúk a ramien, ktoré sú podmienené rýchlymi opakovanými pohybmi prstov a 

nadmernou extenziou rúk v zápästí. 
 

Cieľ práce 
Porovnať stav na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami, na ktorých sa vykonáva 

práca s LCD monitormi a s klasickými monitormi, pričom sme sledovali niektoré aspekty NV SR 
č. 276/2006 Z. z. a vykonali sme nasledovné hodnotenia: 
- hodnotenie zrakových ťažkostí pri práci so zobrazovacou jednotkou, 
- hodnotenie subjektívnych ťažkostí podpornopohybového aparátu pri práci so zobrazovacou 

jednotkou, 
- hodnotenie kontrolných zoznamov pre analýzu ergonomických podmienok na pracoviskách 

so zobrazovacími jednotkami,  
 

Materiál a metódy (prieskumná metóda dotazníkmi) 
- dotazník na zistenie zrakových a iných subjektívnych ťažkostí pri práci 

so zobrazovacou jednotkou (dotazník slúži na sledovanie zrakových ťažkostí subjektívnym 
hodnotením u osôb v profesiách s predpokladanou vyššou zrakovou záťažou), 

- dotazník na zistenie subjektívnych ťažkostí týkajúcich sa podporno-pohybového aparátu pri 
práci so zobrazovacími jednotkami, 

- kontrolný zoznam na analýzu ergonomických aspektov pri práci so zobrazovacou jednotkou.  
 

Charakteristika súboru  
- respondenti boli vybratí na základe dobrovoľnosti z podnikov výrobného a nevýrobného 

charakteru, 
- zamestnanci, ktorí tvoria sledovaný súbor vykonávajú významnú časť svojej práce pri práci 

so zobrazovacími jednotkami (viac ako 4 hodiny počas pracovnej zmeny),  
- celkový počet – 188 respondentov, 
- prácu so ZJ s LCD monitorom vykonáva 81 respondentov, čo predstavuje 43,1 % zo 

sledovaného súboru, 
- prácu so ZJ s klasickými monitormi vykonáva 107 respondentov, čo predstavuje 56,9 % zo 

sledovaného súboru.  
 

Výsledky a diskusia 
Ťažkosti podpornopohybového aparátu  
K prítomnosti príznakov ťažkostí podpornopohybového aparátu pri oboch typoch 

monitorov prispievajú ergonomické nedostatky, najmä zlé usporiadanie pracoviska, ale aj 
zlozvyky, ako napr.: nepoužívanie možnosti zmeny polohy trupu pomocou otáčavej stoličky, ale 
vytáčanie trupu (obr. 1).  

V sledovanom súbore boli v dvoch položkách zistené horšie výsledky v neprospech LCD 
monitorov, ktoré boli ale spôsobené uvedenými ergonomickými nedostatkami: 
- zhoršenie pri práci s LCD monitormi – lakte, ruky a zápästia, čo možno dať do súvislosti so 

zistením že nie je k dispozícii posunovateľná klávesnica,  
- zhoršenie pri práci s LCD monitormi – boky, stehná, čo možno dať do súvislosti so zistením, 

že nie je k dispozícii opierka na nohy. 
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Obr. 1. Porovnanie lokalizácie ťažkostí podpornopohybového aparátu pri práci s LCD monitorom a pri práci s 
klasickým monitorom 
 

Zrakové ťažkosti  
- respondenti pracujúci s LCD monitormi: okulárne zrakové ťažkosti – v priebehu zmeny ako 

najčastejšie uvádzali na prvom mieste pálenie očí, na druhom mieste slzenie očí a na treťom 
mieste tlak v očiach. 

- respondenti pracujúci s klasickými monitormi: okulárne zrakové ťažkosti – v priebehu zmeny 
ako najčastejšie uvádzali na prvom mieste pálenie očí, na druhom mieste slzenie očí, 
začervenanie očí a na treťom mieste tlak v očiach (obr. 2). 

- respondenti pracujúci s LCD monitormi: vizuálne zrakové ťažkosti – v priebehu zmeny ako 
najčastejšie uvádzali na prvom mieste mihanie pred očami, na druhom mieste pocit zhoršenia 
zraku a na treťom mieste rozmazané videnie.  

- respondenti pracujúci s klasickými monitormi: vizuálne zrakové ťažkosti – v priebehu zmeny 
ako najčastejšie uvádzali na prvom mieste pocit zhoršenia zraku, na druhom mieste 
rozmazané videnie a mihanie pred očami (obr. 3).  

Analýza ergonomických aspektov pri práci so zobrazovacími jednotkami 
Najčastejším nedostatkom bolo zistenie nevhodného umiestnenia obrazovky vo vzťahu 

k oknám, keď zorný uhol pracovníka nebol paralelný s oknami. Túto skutočnosť možno dať do 
súvislosti s lepšou možnosťou správne nastaviť LCD monitor.  

Zlepšenie pracovných podmienok pri práci s LCD monitorom oproti respondentom 
pracujúcich bez LCD monitoru bolo zaznamenané pri týchto parametroch – dostatočná pracovná 
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plocha, zorný uhol paralelný s oknami, ustálený obraz na obrazovke, horné znaky na obrazovke 
vo výške očí. 

 
Obr. 2. Porovnanie výskytu zrakových ťažkostí pri práci a po práci s LCD monitorom a s klasickým monitorom 
(okulárne ťažkosti) 

Obr. 3. Porovnanie výskytu zrakových ťažkostí pri práci a po práci s LCD monitorom a s klasickým monitorom 
(vizuálne ťažkosti) 
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Nešpecifické ťažkosti  
Nešpecifické ťažkosti sa prejavujú nasledovne: bolesť hlavy ako dôsledok zrakovej 

námahy, pocit nepohody z práce pri umelom osvetlení, potreba prerušiť prácu a pozrieť sa do 
voľného priestoru, pocit únavy. Bol zaznamenaný výrazný pokles výskytu nešpecifických 
ťažkostí (stupeň 4 a 5 = silné problémy) u respondentov pracujúcich s LCD monitorom. Toto 
zistenie možno hodnotiť ako fakt, ktorý svedčí v prospech výmeny klasických obrazoviek LCD 
monitormi (obr. 4).  

Obr. 4. Výskyt nešpecifických zrakových ťažkostí pri práci s LCD monitorom a pri práci s klasickým monitorom - 
stupeň 4 a 5 = silné problémy 
 

Výrazné zlepšenie bolo zaznamenané v nasledovných parametroch: 
- dostatočná pracovná plocha – 88,9 % respondentov pracujúcich s LCD monitorom má 

dostatočnú pracovnú plochu a len 52,3% respondentom pracujúcich s klasickým monitorom 
má dostatočnú pracovnú plochu  

- oslňovanie prirodzeným alebo umelým osvetlením, ku ktorému dochádzalo u respondentov 
pracujúcich s klasickým monitorom v 43 % prípadov a u respondentov pracujúcich s LCD 
monitorom v 22,2 % (obr. 5).  

 
Neprirodzená poloha častí tela  
Pri práci s LCD monitorom bol zaznamenaný vyšší počet respondentov (8,6 % zo 

sledovaného súboru respondentov pracujúcich s LCD monitormi) pracujúcich v neprirodzenej 
polohe – predklon trupu > 60 o v porovnaní s respondentmi pracujúcimi s klasickými monitormi 
(2,8 % zo sledovaného súboru respondentov pracujúcich s LCD). Jednalo sa o respondentov 
s nekorigovanou zrakovou chybou a u pracovníkov, ktorí nemali k dispozícii opierku na nohy, 
alebo nemali možnosť nastaviť výšku sedadla (obr. 6).  
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Obr. 5. Porovnanie analýzy pracovných podmienok pri práci s LCD monitorom a bez LCD monitoru 
 

Opatrenia na zmiernenie ťažkostí pri práci so zobrazovacími jednotkami:  
1. Usporiadanie pracoviska so ZJ podľa zásad vizuálnej ergonómie,  
2. Zdravotná spôsobilosť na prácu so zobrazovacími jednotkami, 
3. Režim práce a odpočinku,  
4. Kompenzačné cvičenia telesné a zrakové, 
5. Informovanie zamestnancov. 
 

Záver 
Zavedenie obrazoviek s tekutými kryštálmi (LCD) ovplyvňuje priaznivo ergonomické 

pomery (zväčšuje sa pracovná plocha, dosiahne sa požadovaná vzdialenosť obrazovky od očí 
pracovníka, dá sa optimálne nastaviť aj výška najvyššieho riadku na obrazovke). 

S týmto tvrdením korešpondujú aj výsledky hodnotenia testov na zrakové ťažkosti a 
ťažkosti podpornopohybového aparátu: pracovníci s LCD obrazovkami dosiahli lepšie výsledky.  

Pracovné podmienky pri práci so zobrazovacími jednotkami sa zlepšujú, čo je možné 
pripísať rôznym faktorom, najmä osvete, technickému pokroku (LCD obrazovky) a faktu, že 
zamestnávatelia začínajú postupne realizovať NV SR č. 276/2006 Z. z.  

Úlohou zamestnancov RÚVZ je ukázať zamestnancom a zamestnávateľom správny smer 
v prevencii ochorení a poškodení zdravia pri práci.  
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Obr. 6. Porovnanie neprirodzených polôh častí tela pri práci s LCD monitorom a pri práci s klasickým monitorom 
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SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ FAKTORY A ZDRAVIE U DLHODOBO 
NEZAMESTNANÝCH V POROVNANÍ SO ZAMESTNANÝMI 
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vedúci katedry: prof. MUDr. M. Rusnák, CSc. 
 

Úvod 
 Ekonomiky krajín strednej a východnej Európy prechádzajú v posledných rokoch 
veľkými ekonomickými a politickými zmenami, sprevádzanými aj sociálnymi otrasmi (napr. 
nezamestnanosťou).  

Sledovaniu zdravotného stavu a vzniku chronických ochorení v porovnaní so 
vzdelaním, príjmom a zamestnanosťou sa venuje menšie množstvo štúdií (1). 

Znepokojivý je najmä rast dlhodobej nezamestnanosti a vypovedanie všetkých 
doterajších čiastkových pokusov o jej účinné riešenie (2). K zhoršeniu zdravotného stavu 
prispieva najmä dlhodobá nezamestnanosť. Problematika zdravotného stavu nezamestnaných 
je na Slovensku pomerne málo preskúmaná a Slovenská republika má dlhodobo najvyššiu 
mieru nezamestnanosti (10,5% in August 2007) v štátoch EU27 (3). Pretrvávajú veľké 
regionálne rozdiely v miere chudoby, nezamestnanosti, úrovni priemernej mzdy, ale aj 
v ukazovateľoch vzdelanosti či zdravotného stavu. Mimoriadne vysoká nezamestnanosť je na 
vidieku, najmä na juhu a východe Slovenska. Najvyššia miera nezamestnanosti je 
v Banskobystrickom kraji (21,1% December 2006) (4). V regióne Zvolen bolo v posledných  
3 rokoch zaznamenané hromadného prepúšťania pracovníkov z výrobných a opravárenských 
podnikov zameraných na strojárstvo, drevospracujúci priemysel a železničnú dopravu. To 
viedlo výskumníkov Katedry VZ FZSP TU k vykonaniu pilotnej štúdie, ktorej cieľom bolo 
zistiť zdravotné a sociálne dôsledky nezamestnanosti v regióne stredného Slovenska v okrese 
Zvolen (Banskobystrický kraj).Výsledky sledovania predstavujú ostatné zmapovanie regiónu 
Zvolena, ktoré môžu byť zohľadnené pri vypracovávaní podkladov pre zdravotnú politiku. 
Zámerom pilotnej štúdie je snaha o zapojenie Slovenskej republiky do Európskej a 
medzinárodnej diskusie o dopade nezamestnanosti na zdravie a sociálno-ekonomický status.  
 

Materiál a metódy 
 Na účely tejto práce boli vypracované dva dotazníky. Dotazník č. 1 predstavoval 

skrátenú verziu dotazníka projektu VEGA č. 1/0454/03 s názvom „Sociálne a zdravotné 
dôsledky zmien demografického spracovania na Slovensku.“ Dotazník bol rozdaný dlhodobo 
nezamestnaným evidovaným uchádzačom o zamestnanie počas ich kontaktu na oddelení 
sprostredkovateľských služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Dlhodobo 
evidovaní uchádzači o zamestnanie majú povinnosť hlásiť sa na príslušnom oddelení každý 
týždeň vo vopred stanovenom termíne. Preto bolo dôležité vyvarovať sa tzv. dvojitému 
registrovaniu respondentov, keďže zber údajov bol realizovaný počas mesiacov január – 
február 2006. Dotazník č. 2 bol rozdaný zamestnaným respondentom v mesiaci júl 2007 
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hniezdovým výberom (t.j. pracovníkom v oblasti obchodných služieb), ktorí spĺňali 
podmienky pre zaradenie do štúdie. Tie boli nasledovné:  
- doba zamestnania respondenta bola minimálne 12 mesiacov a maximálne 132 mesiacov, 

(t.j. 11 rokov); 
- respondent mohol zmeniť zamestnanie, ale bez toho, aby bol zaradený medzi nepracujúcu 

populáciu; 
- respondent musel byť minimálne jeden krát nezamestnaný, príp. patril medzi nepracujúcu 

populáciu. 
Zber údajov sa vykonával vyplnením dotazníka formou riadeného rozhovoru, ktorý 

trval približne 15 minút.  Respondenti mali zaručenú úplnú anonymitu svojich odpovedí a 
každý mal pridelené číslo, ktoré zodpovedá aj číslu dotazníka. Údaje z vyplnených 
dotazníkov boli spracované a vyčistené v programe Microsoft Excel. Pri štatisticky 
významných hodnotách sa uvádza P – hodnota, pre ktorú sa použil Chí – kvadrátový test 
(Mantel – Haenszel test), prípadne Fischerov test v programe Statcalc. Najnižšia úroveň 
signifikantnosti bola P ≤ 0,05. Interval spoľahlivosti bol u všetkých výsledkov 95%. Na 
štatistickú analýzu údajov bola použitá logistická regresia spracovaná v programe R. 
Skresľujúcimi údajmi (counfounding) boli pohlavie a vek. 
 

Výsledky 
 Sledovaný súbor tvorilo 214 respondentov, z ktorých 107 bolo dlhodobo 

nezamestnaných  (tj. min. 12 mesiacov) a zároveň evidovaných na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny vo Zvolene a 107 respondentov zamestnaných. V súbore bolo 83 mužov 
(38,79%) a 131 žien (61,21%). Priemerný vek súboru predstavoval 33,79 rokov. Zo 
sledovaného súboru nezamestnaných žilo v meste 57,9% a na vidieku 42,1% respondentov. 
Súbor zamestnaných tvorilo 78,5% respondentov žijúcich v meste a 21,5% žijúcich na 
vidieku. Rozdiel medzi miestom trvalého bydliska  nezamestnaných a  zamestnaných 
respondentov bol štatisticky významný (P ≤ 0,001). V rámci vzdelanostnej štruktúry bolo 
najviac nezamestnaných so stredoškolským vzdelaním s maturitou (41,1%) a bez maturity 
(33,6%). Len 9,3% nezamestnaných malo vysokoškolské vzdelanie. Zamestnaní respondenti 
mali v 59,8% stredoškolské vzdelanie s maturitou a v 23,4% vysokoškolské vzdelanie. 
Rozdiel medzi úrovňou vzdelania nezamestnaných a zamestnaných respondentov bol 
štatisticky významný (P ≤ 0,0001) (tab. 1). 

 
Tab. 1. Demografické charakteristiky sledovaného súboru. 

Respondent 
Nezamestnaný Zamestnaný Spolu Sledovaný parameter 
N (%) N (%) N 

P hodnota 

Pohlavie muži 
ženy 

42 
65 

50,6 
49,6 

41 
66 

49,4 
50,4 

83 
131 n.s. 

Bydlisko mesto 
vidiek 

62 
45 

42,5 
65,2 

84 
23 

57,5 
34,8 

146 
69 P ≤ 0,001 

Vzdelanie 

základné 
stredoškolské bez M 
stredoškolské s M 
vysokoškolské 

17 
36 
44 
10 

94,4 
67,9 
40,7 
28,6 

1 
17 
64 
25 

5,6 
32,1 
59,3 
71,4 

18 
53 

108 
35 

P ≤ 0,0001 

Vek priemer 
(95% CI) 

muži 
ženy 

39,2 (35,3 – 43,1) 
37,5 (34,9 – 40,1) 

33,1 (29,9 – 36,3)  
34,2 (31,8 – 36,6) 

36,2 (33,6–38,8) 
35,8 (34, 0 – 37,6) 

 
 Z celkového počtu 214 sledovaných fajčilo 33,6% a nefajčilo 66,4% nezamestnaných. 
V súbore zamestnaných konzumovalo alkohol až 70,1% respondentov a u nezamestnaných 
38,3% respondentov (P ≤ 0,0001). Športu sa nevenovalo 77,6% nezamestnaných a 62,6% 
zamestnaných. Naopak, športovej aktivite sa venovalo 22,4% nezamestnaných a 37,4% 
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zamestnaných respondentov. Rozdiel vo vykonávaní športovej aktivity medzi 
nezamestnanými a zamestnanými respondentmi bol štatisticky významný  (P ≤ 0,05). 

V každodennom živote prežívalo stres celkovo 60,7% nezamestnaných a 75,7% 
zamestnaných respondentov. Rozdiel v prítomnosti stresu v každodennom živote medzi 
nezamestnanými a zamestnanými respondentmi bol štatisticky významný (P ≤ 0,05). 
 Problémy so spánkom udávalo 39,3% nezamestnaných a 38,3% zamestnaných 
respondentov. Problémy so spánkom nemalo 60,7% nezamestnaných a 61,7%  zamestnaných 
respondentov. 
 V súbore nezamestnaných subjektívne hodnotilo svoj zdravotný stav ako výborný 
34,6% opýtaných, 41,1% hodnotilo svoj zdravotný stav ako dobrý a 24,3% ho hodnotilo ako 
zlý. Zamestnaní subjektívne hodnotili svoj zdravotný stav ako výborný v 47,7%, ako dobrý 
v 47,7% a ako zlý hodnotilo svoj zdravotný stav len 4,6% zamestnaných. Bol potvrdený 
štatisticky významný rozdiel (P ≤ 0,01) v hodnotení zdravotného stavu medzi zamestnanými a 
nezamestnanými. Podľa subjektívneho hodnotenia spôsobu života, zdravý spôsob života 
viedlo 71% nezamestnaných a 65,4% zamestnaných.  
 Výbornú úroveň materiálneho zabezpečenia udávalo len 7,5% nezamestnaných a 15% 
zamestnaných. Zlú životnú úroveň malo 53,3% nezamestnaných a 21,5% zamestnaných. 
Rozdiel v úrovni materiálneho zabezpečenia domácnosti medzi nezamestnanými 
a zamestnanými respondentmi bol štatisticky významný (P ≤ 0,0001). 
 Z celkového súboru 214 respondentov malo pozitívne pocity len 11,2% 
nezamestnaných a 33,6% zamestnaných. Negatívne pocity malo 60,7% nezamestnaných 
a 27,1% zamestnaných (tab. 2).  
 
Tab. 2.  Sociálne a zdravotné charakteristiky sledovaného súboru.  

Respondent 
Nezamestnaný Zamestnaný Spolu Sledovaný parameter 

N (%) N (%) N 
P hodnota 

Fajčenie áno 
nie 

36 
71 

47,3 
51,4 

40 
67 

52,7 
48,6 

76 
138 N.S. 

Alkohol áno 
nie 

41 
66 

35,3 
67,3 

75 
32 

64,7 
32,7 

116 
98 P ≤ 0,0001 

Šport áno 
nie 

24 
83 

37,5 
55,3 

40 
67 

62,5 
44,7 

64 
150 P ≤ 0,05 

Stres áno 
nie 

65 
42 

44,5 
61,8 

81 
26 

55,5 
39,2 

146 
68 P ≤ 0,05 

Problémy so spánkom áno 
nie 

42 
65 

50,1 
49,6 

41 
66 

49,9 
50,4 

83 
131 N.S. 

Zdravotný stav 
výborný 
dobrý 
zlý 

37 
44 
26 

44,3 
46,3 
83,9 

51 
51 
5 

55,7 
53,7 
16,1 

88 
95 
31 

P ≤ 0,001 

Spôsob života zdravý 
nezdraví 

76 
31 

52,1 
45,6 

70 
37 

47,9 
54,4 

146 
68 N.S. 

Životná úroveň 
výborná 
dobrá 
zlá 

8 
42 
57 

33,3 
38,2 
71,3 

16 
68 
23 

66,7 
61,8 
28,7 

24 
110 
80 

P ≤ 0,0001 

Pocity 
pozitívne1 

negatívne2 

neutrálne 

12 
65 
30 

25,0 
69,1 
41,7 

36 
29 
42 

75,0 
30,9 
58,3 

48 
94 
72 

P ≤ 0,0001 

1 plný energie, pokojný, vyrovnaný, plný elánu, zapálený pre niečo, veselý, spokojný, obľúbený u ľudí; 
2 unavený, nervózny, podráždený, hnevlivý, plný obáv, smutný, zbytočný, osamelý, beznádej 
 

Na základe prvotnej štatistickej analýzy medzi jednotlivými vybranými parametrami 
štatisticky signifikantných rozdielov vo výsledkoch  logistickej regresie sme zisťovali ich silu 
vzájomného pôsobenia medzi nezamestnanými a zamestnanými respondentmi. Nezistili sme 
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štatisticky významný rozdiel vo vzájomnom pôsobení vybraných parametrov – pohlavie, vek, 
návšteva u lekára a bydlisko – medzi nezamestnanými a zamestnanými respondentmi. 
Naopak, štatisticky signifikantný rozdiel sa potvrdil u vybraných parametroch – vzdelanie, 
fajčenie, alkohol, šport a spánok – medzi nezamestnanými a zamestnanými respondentmi. 
V konečnej analýze sme zistili, že čím vyššie vzdelanie človek dosiahne, tým sa s vyššou 
pravdepodobnosťou stane zamestnaným (OR = 1,08; CI95% = 1,04 – 1,12; P ≤ 0,001). Ďalej 
sme zistili, že ak človek fajčí tak jeho šanca sa zamestnať je nižšia (OR =  0,91; CI95%= 0,83 – 
0,98) krát (P ≤ 0,01). Ľudia, ktorí sú zamestnaní sú s vyššou šancou konzumentmi alkoholu 
v porovnaní s nezamestnanými (OR = 1,28; CI95% = 1,21 – 1,35; P ≤ 0,0001). Športovej  
aktivite sa zamestnaní venujú častejšie (OR = 1,35; CI95% = 1,29 – 1,41; P ≤ 0,05). Zistili sme, 
že nezamestnaní ľudia majú vyššiu šancu mať problémy so spánkom, v porovnaní so 
zamestnanými (OR = 1,65; CI95% = 1,59 – 1,72; P ≤ 0,0001) (tab. 3).  
 
Tab. 3. Výsledky regresnej analýzy rozdielov faktorov zdravotného stavu a životného štýlu medzi 
nezamestnanými a zamestnanými; Zvolen, 2006 – 2007 

 
Regresný 
koeficient 

Štandardná 
chyba 

t 
hodnota P hodnota OR CI+ CI- 

Pohlavie -0,073 0,038 -1,916 N.S. 0,93 1,00 0,85 
Vek -0,003 0,002 -1,746 N.S. 1,00 1,00 0,99 
Návšteva lekára 0,064 0,039 1,624 N.S. 1,07 1,14 0,99 
Bydlisko -0,006 0,037 -0,15 N.S. 0,99 1,07 0,92 
Vzdelanie 0,077 0,022 3,503 P ≤ 0,001 1,08 1,12 1,04 

Fajčenie -0,097 0,037 -2,584 P ≤ 0,01 0,91 0,98 0,83 
Alkohol 0,249 0,036 7,001 P ≤ 0,0001 1,28 1,35 1,21 

Šport 0,300 0,033 9,215 P ≤ 0,0001 1,35 1,41 1,29 
Spánok 0,264 0,030 8,731 P ≤ 0,0001 1,30 1,36 1,24 

 
Diskusia 

 Aj napriek tomu, že nezamestnanosť má v našej spoločnosti krátku históriu, vyznačuje 
sa výrazne dynamickým priebehom. Spôsob riešenia náročnej životnej situácie 
nezamestnanosti, ktorá je vnímaná ako problémová, krízová, zložitá, nepríjemná môže 
v podstatnej miere ovplyvniť kvalitu života a existenciu človeka, jeho fyzické a psychické 
zdravie. Hľadanie efektívnych spôsobov správania v zložitej situácii nezamestnanosti 
a účinných spôsobov korekcie stavov, ktoré vznikajú následkom prežívania tejto situácie, 
koncentrujú pozornosť odborníkov viacerých vedných disciplín. 

 Do štúdie boli zaradení dlhodobo nezamestnaní respondenti (nezamestnaní viac ako 12 
mesiacov) pretože sa predpokladalo, že nezamestnanosť má výrazný negatívny vplyv na 
zdravie, psychiku a sociálny status až po dlhšom pôsobení na celkovú integritu človeka. 
Jednou z podmienok pre zaradenie zamestnaného respondenta do štúdie bolo, aby jeho doba 
zamestnania bola minimálne 12 mesiacov, a tým sme sa snažili vytvoriť rovnaké podmienky 
pre následné analyzovanie získaných výsledkov. Predpokladali sme, že doba zamestnania 
minimálne 12 mesiacov bude optimálnym obdobím na to, aby sa človek po predchádzajúcej 
nezamestnanosti zaradil z hľadiska zdravotného, psychického a sociálneho statusu medzi 
majoritnú populáciu.  

V sledovanom súbore nezamestnaných boli respondenti vo vekovom rozpätí od 18 do 
59 rokov. Najväčšie zastúpenie 21,50% (23 respondentov) dlhodobo nezamestnaných mala 
veková kategória 18 – 25 ročných. Tieto výsledky poukazujú na skutočnosť, že mládež 
a najmä čerství absolventi škôl patria k najohrozenejším skupinám na trhu práce.  

Najrozsiahlejší prieskum nezamestnanej mládeže sa realizoval v roku 1997 v 4 
skúmaných krajinách, t. j. v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Slovensku pod vedením 
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profesora K. Robertsa. Výsledky prieskumu ukázali, že ide o závažný sociálny problém 
týchto krajín, kde mladí nezamestnaní predstavujú skupinu občanov s novým spôsobom 
života, rastúcou sociálnou izoláciou a zmenšenou občianskou participáciou (5). 

Na základe toho, že v posledných 20 rokoch v Európe výrazne stúpla miera 
nezamestnanosti mládeže, Kieselbach so spoluriešiteľmi projektu zisťovali v 6 Európskych 
krajinách (Švédsko, Belgicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Grécko) dôvody 
nezamestnanosti mládeže. Zistili, že k ich nezamestnanosti najväčšou mierou prispieva najmä 
nedostatočné vzdelanie a rodinné zázemie. Dlhodobé vylúčenie mladistvých z trhu práce 
spôsobuje, že sú vystaví zvýšenému riziku sociálneho vylúčenia, časom sa stávajú pasívnymi 
a strácajú snahu o znovu zaradenie na trh práce (6). 

V sledovanom súbore sme potvrdili štatisticky významný rozdiel (P ≤ 0,001) 
v počtoch návštev u lekára medzi nezamestnanými a zamestnanými respondentmi z dôvodu 
choroby, pričom zamestnaní s 1,30 krát vyššou šancou navštevovali lekára z dôvodu choroby 
ako nezamestnaní (OR = 1,30; CI95% = 1,15 – 1,44). Turner (1995) porovnával dopad 
nezamestnanosti na depresívne stavy a subjektívny fyzický zdravotný stav. Do štúdie zaradil 
respondentov, ktorí boli nezamestnaní v minulosti a aktuálne nezamestnaných. So štatistickou 
významnosťou (P ≤ 0,05) zistil, že zamestnaní respondenti sú 0,13 (SD 0,64) krát častejšie  
chorí ako nezamestnaní (7). 

Výsledky štatistických analýz Keslera, Househo a Turnera (1988) ukázali, že 
nezamestnanosť vykazovala u vybranej časti populácie výrazné účinky poškodenia zdravia 
s klinickou signifikantnosťou. Aj Buchtová vo svojej pilotnej štúdii (1999) uvádza, že medzi 
nezamestnanými dochádza k zvýšenému výskytu ochorenia dýchacieho systému, ďalej 
pľúcnych a ischemických srdcových ťažkostí (8). V Ostrave sa v roku 2003 realizoval projekt 
(Vliv nezaměstnanosti na zdravotní a psychický stav obyvatel Ostravy a jejich ohrožení 
sociálním vyloučením a chudobou), ktorý štatisticky významne potvrdil u nezamestnaných 
žien (P ≤ 0,05) a respondentov vo vyššom veku (P ≤ 0,001) zlý zdravotný stav s dlhodobými 
ťažkosťami (9).  

Úroveň materiálneho zabezpečenia hodnotilo ako dobrú 39,2% nezamestnaných 
a 63,5% zamestnaných respondentov. Úroveň materiálneho zabezpečenia hodnotilo ako zlú 
53,3% nezamestnaných a 21,5% zamestnaných. Rozdiel v úrovni materiálneho zabezpečenia 
domácnosti medzi nezamestnanými a zamestnanými respondentmi bol štatisticky významný 
(P ≤ 0,0001). Zistili sme, že zmenou postavenia človeka na trhu práce zo zamestnaného na 
nezamestnaného sa mení aj životná úroveň jedinca a to tak, že nezamestnanému sa s 1,09 krát 
vyššou šancou zníži životná úroveň v porovnaní so zamestnanými (OR = 1,09; CI95%= 1,01 – 
1,17; P ≤ 0,05). 

V práci s názvom Varšavská štúdia (1935) sa zistilo, že život varšavských 
nezamestnaných je z veľkej časti určovaný ich materiálnou situáciou. Vo viac ako polovici 
odpovedí sa uvádzalo kratšie alebo dlhé obdobie hladu (10). Napriek tomu, že v súčasnej 
dobe však nemôžeme porovnávať situáciu nezamestnaných v 30. rokoch s dnešnými 
nezamestnanými, finančné problémy sprevádzajú nezamestnanosť aj dnes. 

Zistili sme signifikantný rozdiel v prežívaní stresu v každodennom živote, kedy stres 
prežívalo celkovo 60,7% nezamestnaných a 75,7% zamestnaných (P ≤ 0,05). Viac ako 
polovica nezamestnaných respondentov (59,1%) uviedla, že hlavným vyvolávateľom stresu je 
nedostatok financií. Ďalším vyvolávateľom stresu je u 82,5% nezamestnaných samotná 
nezamestnanosť. Viac ako tretina nezamestnaných respondentov (32,3%), ktorí prežívali stres 
v každodennom živote, uviedlo že počas nezamestnanosti majú stres oveľa viac, v porovnaní 
s dobou keď pracovali. Rozdiel v intenzite prežívania stresu v každodennom živote bol medzi 
súborom nezamestnaných a zamestnaných respondentov štatisticky významný   (P ≤ 0,05). 

Problémy so spánkom udávalo 39,3% nezamestnaných a 38,3% zamestnaných 
respondentov. Pomocou logistickej regresie sme zistili, že nezamestnaní ľudia majú s 1,64 
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krát vyššou šancou problémy so spánkom,  v porovnaní so zamestnanými (OR = 1,64; CI95% = 
1,58 – 1,71; P ≤ 0,0001). Z uvedených zistení môžeme konštatovať, že dlhodobá 
nezamestnanosť oveľa častejšie vyvoláva pocit stresu a problémy so spánkom. 

Dlhodobý stres atakuje imunitný a kardiovaskulárny systém človeka. Kasl so svojimi 
spolupracovníkmi (1975) uvádza súvislosť medzi stresom z nezamestnanosti a zdraviu 
škodlivými návykmi – alkohol, fajčenie, lieky, drogy a kardiovaskulárnymi ochoreniami. 
Ukazuje sa tiež, že spočiatku subjektívne pociťované neurotické ťažkosti sú prvými 
symptómami a impulzom závažnejších, často chronických, ochorení. Túto empirickú 
skúsenosť potvrdzuje množstvo výskumov v súvislosti s dlhodobou nezamestnanosťou 
napríklad Warr a Jackson (1985), Cook a kol. (1982) (8).  

Jin a kol. (1995) formou metaanalýzy zisťovali dopad nezamestnanosti na zdravie. 
Spracovali 46 kanadských štúdií, ktorých výber sa sústredil na články vydané od roku 1980 – 
1990. Potvrdili, že nezamestnanosť má negatívny dopad na úmrtnosť, suicidálne sklony 
a spôsobuje zvýšenú konzumáciu alkoholu (11). Aj Voss a kol. (2004) zistili, že 
s narastajúcou dĺžkou nezamestnanosti sa zvyšuje počet suicidálnych sklonov, konzumácia 
alkoholu, intenzita fajčenia a spotreba sedatív (12).  

Otázke psychického prežívania nezamestnanosti sa venovali viacerí autori vo svojich 
prácach a všeobecne sa hodnotí ako istá forma psychickej záťaže. Strata práce mení podľa 
Zwickera (Zwickerova štúdia o sociológii nezaměstnanosti) duševný a spoločenský život 
nezamestnaného, ovplyvňuje jeho psycho-sociálny habitus. Zwicker tvrdí, že nezamestnanosť 
svojimi účinkami postihuje celú psychiku nezamestnaného, jeho intelekt, citovosť aj oblasť 
vôle. V porovnaní s marienthálskou štúdiou (1932), ktorá popisuje postupný proces rezignácie 
nezamestnaných od beznádeje až po absolútnu apatiu, vo waleskej štúdii (1937) prevažoval 
u nezamestnaných postoj rezignácie (13). Waters a Moore (2002) posudzovali u 201 
nezamestnaných mužov a žien vplyv finančnej deprivácie, zmeny postavenia a sociálnej 
podpory na úroveň sebaúcty. Štatisticky potvrdili, že u nezamestnaných mužov finančná 
deprivácia výrazne negatívne  vplýva na úroveň ich sebaúcty (P ≤ 0,001) (14).  

V sledovanom súbore nezamestnaných, rovnako tak aj v súbore zamestnaných 
respondentov sme zistili štatisticky významný rozdiel medzi negatívnymi, pozitívnymi 
a neutrálnymi pocitmi počas ich nezamestnanosti a počas ich zamestnanosti (P ≤ 0,0001).  
V rámci štúdie EPID – prvého epidemiologického výskumu depresie na Slovensku (2004) 
pod vedením Heretika, Novotného, Pečeňáka a Ritomského sa zistilo, že nezamestnaní mali 
významne vyššiu 6-mesačnú prevalenciu depresie ako zamestnaní (15).   

Jeden z dôležitých aspektov skúmania vplyvu nezamestnanosti na mentálnu a sociálnu 
pohodu je využívanie voľného času počas nezamestnanosti. Waters a Moore (2002) štatisticky 
významne potvrdili rozdiel medzi nezamestnanými a zamestnanými v spôsobe využívania 
voľno-časových aktivít. Zistili, že nezamestnaní v oveľa menšej miere trávili voľnočasovú 
aktivitu v spoločnosti iných, ale častejšie volili samotu (P ≤ 0,0001), čo bolo spôsobené nielen 
prítomnosťou depresívnych stavov ale aj zníženou sebaúctou a sebavedomím (16). V našom 
sledovaní sme zistili, že zamestnaný človek sa s 1,5 krát vyššou šancou venuje pravidelnej 
športovej aktivite (OR = 1,5; CI95% = 1,57 – 1,43; P ≤ 0,0001), v porovnaní s nezamestnaným. 
To znamená, že zamestnaný človek aktívne využíva voľný čas v spoločnosti iných.  
 

Záver 
Aj keď miera nezamestnanosti na Slovensku má v súčasnosti klesajúci trend, 

neznamená to, že jej dopad na zdravie jedinca sa tým zmierňuje. Pretože popri klesajúcej 
celkovej miere nezamestnanosti je dlhodobá nezamestnanosť vážnym fenoménom súčasnej 
doby. V období posledných 7 rokov (2000 – 2007) stúplo zastúpenie dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných zo 7,6% na 23,68% zo všetkých uchádzačov o zamestnanie. Pre 
komplexnejšiu analýzu dopadu nezamestnanosti na zdravie je potrebné zapojiť do sledovania 
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aj tzv. dobrovoľne nezamestnaných, ktorí sa často krát nezaraďujú do štúdií podobného typu 
z dôvodu ich komplikovaného vyhľadávania.  

Pre podrobnejšiu analýzu výsledkov by bolo vhodné rozšíriť sledovanú vzorku 
respondentov a realizovať dlhodobejší výskum, ktorý by získaval informácie od respondentov 
častejšie, v menších časových intervaloch, aby sa zistili počas nezamestnanosti aj menšie 
výkyvy ich zdravotného a psychického stavu. Rovnako by sa predišlo chybám (biasom) zo 
zlého pamätania si údajov. 
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Úvod  
V klinickom pracovnom lekárstve sa stretávame s problémom posúdenia či potvrdenia 

profesionálnej etiológie hepatotoxického poškodenia. V tejto súvislosti musíme vykonať 
zložitú diferenciálnu diagnostiku a vylúčiť neprofesionálne príčiny. Jednou z 
neprofesionálnych príčin poškodenia, ktoré môže spôsobiť hepatálnu cirhózu, ktorá je často 
dôsledkom vplyvu hepatotoxických látok, je aj deficit meď transportujúcej ATPázy, čo vedie 
ku kumulácii medi v orgánoch, predovšetkým v pečeni a v mozgu (3). Ide o vzácne 
autosomálne dedičné celoživotné ochorenie – Wilsonovu chorobu, s prevalenciou 1 : 30 000 
(3, 7, 8). Toto raritné ochorenie sme zistili v rámci posúdenia neprofesionálnych vplyvov na 
pečeň v spolupráci s hepatológom.  
  

Materiál a metódy 
Pri posúdení profesionálneho hepatotoxického poškodenia poukazujeme na zložitosť 

diagnostiky. Vykonali sme komplexné klinické vyšetrenie (anamnestické, fyzikálne a 
laboratórne vyšetrenie), pričom zdôrazňujeme pri anamnestickom vyšetrení aj význam 
rodinnej anamnézy, ktorá nás upozornila na raritné ochorenie v príbuzenstve pacienta. Táto 
skutočnosť evokovala vykonať precízne diferenciálne diagnostické posúdenie ochorenia so 
zreteľom na vylúčenie neprofesionálnej etiológie ochorenia. 
 Laboratórnymi, prístrojovými a multidisciplinárnymi konzultáciami sme u pacienta 
v spolupráci s hepatológom zistili Wilsonovu chorobu – hepatolentikulárnu degeneráciu. 
Veľký význam pre diagnostiku tohto ochorenia má cytogenetická analýza, ktorú sme 
realizovali v spolupráci s Ústavom lekárskej biológie JLF UK (9, 10). 
Z pohľadu jednoznačného vylúčenia profesionálnej etiológie sme žiadali hygienický prieskum 
pracovného prostredia, ktorý vylúčil expozíciu hepatotoxickým látkam. Tým viac sme sa 
mohli pri záverečnom hodnotení vyjadriť, že nejde o ochorenie profesionálnej etiológie. 

Keďže pri diagnostike susp. profesionálneho ochorenia sme zistili veľmi raritné 
hepatálne poškodenie, v kauzistickom spracovaní poukazujeme na tento prípad. 
 

Výsledky a diskusia 
Kazuistika: pacient J.V. 34 ročný, fajčiar, päť týždňov práceneschopný na hepatopatiu, 

so l4 ročnou expozíciou v KLF – Energetika, Kysucké Nové Mesto, kde vykonával prácu 
údržbára, obsluhu a dozor technologického zariadenia, pričom prichádzal do styku s rôznymi 
chemikáliami. Vyšetrený na KPL a T MFN s podozrením na toxické poškodenie pečene. V 
spádovej oblasti bol vyšetrený internistom, ktorý v závere hodnotí ochorenie ako 
xenobioticky podmienenú hepatálnu cirhózu v. s. etylicko-toxickej etiológie. 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Pri anamnestickom vyšetrení pacient udal, že asi jeden rok mu tŕpnu nohy a pripúchajú 
okolo členkov. Máva kŕče v horných aj dolných končatinách. Bolesti v oblasti pečene 
neudáva, chuť do jedla má dobrú, snaží sa diétne stravovať podľa pokynov internistu. S 
močením, ani so stolicou nemá problémy, zmenu farby stolice, či moča nepozoroval. Zvykol 
si vypiť pivo a biely alkohol, ale už šesť mesiacov abstinuje. V odbornom učilišti nebýval 
dobrým žiakom, bol trémista. 

Pri objektívnom fyzikálnom vyšetrení sme zistili oscilácie v postoji, tremor mihalníc 
zvýraznený pri zatvorených očiach, mierne dysartrickú reč, na koži hrudníka dva pavúčikovité 
névy. Našli sme gynekomastiu, zväčšený hepar, potivé končatiny s perimaleolárnymi 
edémami. 

Algoritmus laboratórnych, prístrojových a konziliárnych vyšetrení bol zameraný so 
zreteľom na predpokladané toxické poškodenie pečene. Vzľadom k tomu, že pacient udal v 
rodinnej anamnéze, že sestra sa lieči na zvláštne ochorenie pečene, čo sme objektivizovali 
vyžiadaním jej zdravotnej dokumentácie, zamerali sme sa aj na možný výskyt Wilsonovej 
choroby, ktorá bola diagnostikovaná u sestry pacienta. 

Zistili sme trombocytopeniu stredne ťažkého stupňa, koagulopathiu (pokles 
parametrov vonkajšej cesty aktivácie koagulácie), hyperbilirubinémiu, zvýšenie hepatálnych 
transamináz (GMT, AST, ALT, ALP), hyperimunoglobulinémiu A, hypergama a hyperbeta 
globulinémiu. Hladina cholinesterázy, zisťovaná na dvoch rôznych pracoviskách, poukázala 
na zníženú hodnotu. Cirkulujúce imunokomplexy boli zvýšené, markery hepatitíd, 
onkologické markery, orgánové protilátky, thyreoidálne hormóny boli v norme. Hladina 
ceruloplazmínu pri opakovanom vyšetrení bola pod referenčnú hodnotu. Hladina sérového 
železa bola zvýšená. Hodnota medi v sére bola v norme, opakovane ľahko znížená, v moči 
bola mierne nad biologický limit. 

Sonografické vyšetrenie opakovane poukázalo na mapovite zvýšenú echogenitu 
pečene, difúznu nodulárnu prestavbu, nerovný povrch, zhrubnutú stenu cholecysty, malé 
množstvo ascitu, splenomegáliu a retroperitoneálne – parakaválne paket lymfatických uzlín. 
Gastroenterologické vyšetrenie potvrdilo hepatálnu leziu histologicky neverifikovanú v. s. 
toxickej etiológie. Neurologickým vyšetrením bola zistená polyneuropathia na horných 
končatinách. Psychiatrické vyšetrenie nepotvrdilo závislosť od alkoholu. Psychologické 
vyšetrenie poukázalo na známky organickej lézie CNS – encephalopathiu, ktorú nebolo 
možné aktuálne psychodiagnosticky a etiologicky diferencovať. U pacienta bola prítomná 
mentálna subnorma s bradypsychickým psychomotorickým tempom. Očným vyšetrením bol 
potvrdený obojstranne Kayser Fleischerov prstenec (5). Vyšetrenie pomocou NMR poukázalo 
na intrakraniálne zmeny a zmeny v abdominálnej dutine, ktoré boli charakterizované 
röntgenológom ako typické pre Wilsonovu chorobu (štrukturálne zmeny v oblasti bazálnych 
ganglií, cirhóza heparu, ascites, známky portálnej hypertenzie). 

Cytogenetická analýza poukázala na chromozómový zlom (Z 2) v dvoch mitózach na 
chromozómoch skupiny B a E. V závere genetického vyšetrenia sa uvádza, že ide o karyotyp 
46, XY, s prítomnosťou aberantných buniek v 2%. Expozícia genotoxickým látkam sa 
nedokázala.  

Na základe výsledkov - predovšetkým pozitívnej rodinnej anamnézy, znížených 
hodnôt ceruloplazmínu, sérovej medi, zvýšených hodnôt medi v moči, výsledkov NMR, 
prítomnosti Keiser – Fleischerovho prstenca a po konzultácii s hepatológom bola po 
penicilamínovom teste (ktorý bol pozitívny), zahájená liečba Wilsonovej choroby. 

Vyžiadaný hygienický prieskum pracoviska pacienta nepotvrdil expozíciu 
hepatotoxickým látkam. Jednoznačne sme sa mohli vyjadriť, že nejde o profesionálne 
poškodenie pečene. 

Pečeň je cieľovým orgánom pôsobenia chemických látok, ktoré sa nachádzajú 
v pracovnom, ale aj mimopracovnom prostredí (1, 6). Profesionálnymi hepatotoxickými 
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látkami sú napr. vinylchlorid, tetrachlormetan, halotan, paraquat, trinitrotoluén a iné (1, 6). 
V detoxikácii a eliminácii xenobiotík má pečeň kľúčovú úlohu (4, 6). Prognóza 
hepatotoxického poškodenia závisí od dávky a od toho, ktoré bunky sú poškodené (1, 2, 6). 
Závažnú prognózu má hepatotoxické poškodenie takou látkou, ktorá cielene poškodzuje 
periportálne bunky, kedy je regenerácia obmedzená. Dôsledkom je rozvoj cirhózy (2, 6). 

Kazuistikou sme chceli poukázať na význam diferenciálnej diagnostiky, ktorú pri 
potvrdení či vylúčení choroby z povolania realizuje klinický pracovný lekár. Pri precíznom 
komplexnom vyšetrení, nevynímajúc ani dôkladnosť anamnestického vyšetrenia - v tomto 
prípade rodinnej anamnézy, je možné exaktnou diagnostikou, ktorú sme uviedli vyššie, 
v multidisciplinárnej spolupráci zistiť aj také raritné ochorenie ako je celoživotné ochorenie – 
Wilsonova choroba, pri ktorej prognóza závisí od včasnej diagnostiky (3).  

Hygienický prieskum, ktorý je významnou súčasťou celkového hodnotenia z hľadiska 
potvrdenia či vylúčenia profesionálneho ochorenia, nepotvrdil prácu pacienta 
s hepatotoxickými noxami, čo akcentovalo potvrdenie vzácneho ochorenia – 
hepatolentikulárnej degenerácie. 

Plánovaná cytogenetická analýza u ďalších rodinných príslušníkov pomôže pri 
zostavení rodokmeňa a môže zistiť prípadný výskyt príbuzenských zväzkov. Je predpoklad 
odhalenia ďalších prípadov Wilsonovej choroby v rodine pacienta a tým aj zahájenie ich 
liečby (7, 8, 10). 

 
Záver 
Príspevok poukazuje na úzke prepojenie klinického pracovného lekárstva z hľadiska 

multidisciplinárnych konzultácií, významných pre celkové diagnostické hodnotenie 
a terapeutickú intervenciu pacienta.  

Kazuistika, v ktorej prezentujeme raritné ochorenie, dokumentuje význam precízneho 
komplexného vyšetrenia pacienta, kde aj zistenie výskytu dispozičných ochorení v rodinnej 
anamnéze evokuje ďalší vyšetrovací postup. 

V diagnostike Wilsonovej choroby má nezastupiteľné miesto genetické vyšetrenie (9), 
ktoré je prínosom, predovšetkým pre rodiny s dokázaným výskytom – súrodenci pacienta. Z 
tohto dôvodu v blízkej budúcnosti vykonáme analýzu DNA u súrodencov pacienta, zostavíme 
rodokmeň a zistíme prípadný výskyt príbuzenských zväzkov. Včasná diagnostika a včasná 
liečba výrazne pomôže pri zlepšení prognózy ochorenia, ktoré donedávna patrilo medzi 
infaustné. Cez túto prizmu treba vnímať aj náš príspevok. 
 
Literatúra:  
1. Buchancová J a spol. Pracovné lekárstvo a toxikológia, 1. vyd. Martin: Osveta, 2003, 1133 s.  
2. Ďuriš I a kol. Princípy internej medicíny 1., 2., 3. Bratislava: SAP 2001, 2951 s. 
3. Mareček Z. Wilsonova choroba. Galén, 1996, 107 s.  
4. Meško D, Pullman R, Nosáľová G. Vademekum klinickej biochémie. Vadenecum of Clinical Biochemistry. 

Martin: Osveta, 1999, 1647 s. 
5. Oláh Z a kol. Očné lekárstvo. Martin: Osveta, 1998, 255 s. 
6. Pelclová D, Lebedová J, Fenclová Z, Lukáš E. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolínum 2002, 206 

s. 
7. http://ghr.nlm.nih.gov/condition=wilsondisease  
8. http://ghr.nlm.nih.gov/gene=atp7b 
9. http://www.ceska hepatologie.cz/editor/genhtml.pl?loc=hepatologie&table=wilson 
10. http://life2.tau.ac.il/GeneDis/Tables/Wilson/wilson.html  



 281 

 
 
 
 
 
 
 

VÝZNAM  SPRÁVNEHO  PRACOVNÉHO  ZARADENIA  PO  HLÁSENÍ 
PROFESIONÁLNEHO  OCHORENIA 

 
A. Žigová, E. Gáliková, V. Bellová  

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie,  JLF UK a MFN, Martin  
prednostka:  prof. MUDr. J. Buchancová, CSc. 

 
 Úvod  
 Začiatkom 18. storočia napísal taliansky lekár B. Ramazzini – zakladateľ pracovného 
lekárstva – prácu „De Morbis Artificum Diatriba“, v  ktorej dokázal existenciu kauzálnych  
vzťahov medzi prácou a chorobami. U viac ako 50 profesií popísal ochorenia s nimi 
asociované. Uvádza rôzne profesionálne noxy: škodlivé materiály typu výparov a častíc 
prenikajúcich do pľúc alebo kože, fyzikálne faktory – hluk, teplo, chlad, vlhkosť a iné. 
Upozornil na nevhodné pracovné polohy tela, význam dlhodobo opakovaných pohybov 
a ťažkej fyzickej práce. Poukázal tiež na nutnosť prevencie a  zdôraznil význam pracovnej 
anamnézy pri každodennej práci (1). 
  Pracovné lekárstvo v súčasnosti je medicínsky odbor, ktorý sa podieľa na úlohách 
uložených legislatívou pre ochranu zdravia a bezpečnosti práce. Každý zamestnávateľ či už 
v súkromnom alebo verejnom sektore má zákonnú povinnosť – pracovno-lekársku 
starostlivosť o svojich zamestnancov  v nasledovných prípadoch: ak je u pracovníka 
podozrenie na chorobu z povolania, alebo počas výkonu práce došlo k profesionálnemu 
poškodeniu zdravia a  hláseniu choroby z povolania (CHzP) – je povinný pracovníka preradiť 
mimo rizika pôsobenia príslušnej noxy a práce, ktorú dosiaľ vykonával. 
 V našom príspevku uvádzame dve kazuistiky, kde v dôsledku nedodržania tejto 
zásady, nedôsledným rešpektovaním doporučení pracovných lekárov došlo k ďalšiemu 
zhoršeniu zdravotného stavu u pracovníkov. 
 

Materiál a metódy 
 V kazuistickom spracovaní poukazujeme na prípady ochorení z dlhodobého 
nadmerného a jednostranného zaťaženia (DNJZ) – v obuvníckom priemysle (obr.1) a  
profesionálnej choroby z  vibrácií (PCHV) – v lesnom hospodárstve (obr. 2), ktoré viedli ku 
zhoršeniu zdravotného stavu v dôsledku nerešpektovania navrhovaných doporučení.  
 
 Výsledky  
 Kazuistika č. 1 
 Pacientka J.B. 45-ročná, nefajčiarka, ľaváčka, s expozíciou posledných 6 rokov ako 
šička v súkromnej firme na výrobu obuvi. Prvýkrát hospitalizovaná na Klinike pracovného 
lekárstva (KPLaT) v Martine v r. 1997, kedy sme po komplexnom vyšetrení zistili senzitívne 
– motorickú léziu ulnárneho nervu vľavo (verifikovanú EMG vyšetrením) a ulnárnu 
epicondylitídu vľavo (bez rtg. korelátu) potvrdenú ortopédom s opakovanými recidívami 
v dokumentácii (3x).  

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Subjektívne udávala ostrú bolesť v oblasti ľavého lakťového zhybu s opakovanými 
práceneschopnosťami (PN). Neskôr sa pridružilo tŕpnutie prstov ľavej hornej končatiny, 
najmä 4 a 5 prsta. 

Objektívne sme zistili výrazne bolestivý ulnárny epikondylus vľavo, hyperestézu 
v inervačnej zóne n. ulnaris vľavo a hypotrofia malíčka. EMG vyšetrením bola potvrdená 
senzitívne – motorická lézia n. ulnaris vľavo II. stupňa. 

Laboratórne vyšetrenia – sedimentácie (FW), reumatické faktory (CRP, ASLO, 
mukoproteiny) a kyselina močová boli v rámci referenčných hodnôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1. Práca v  závode na výrobu obuvi 
  
 Pacientke sme doporučili preradenie podľa Zákonníka práce (podľa vtedy platného 
paragrafu 115, bod 7 ) na pol roka – mimo preťažovania horných končatín (HK) a fyzicky 
namáhavej práce. Po polročnom kontrolnom vyšetrení sme pacientku opäť vyšetrili. Súčasne 
sme objektivizovali pracovnú anamnézu a zistili sme, že napriek nášmu doporučeniu ohľadom 
zmeny pracovného zaradenia mimo práce šičky, bola naďalej ponechaná na pôvodnom 
pracovisku.  

Pri tomto vyšetrení v r. 1998 boli už prítomné aj rtg. prejavy ulnárnej epikondylitídy 
vľavo a pretrvávali neurologické prejavy v zymsle syndrómu kubitálneho kanála s léziou n. 
ulnaris vľavo. Pacientke sme doporučili predĺžiť dobu preradenia mimo preťažovania HK na 
1 rok. 
 Cestou regionálneho úradu verejného zdravotníctva sme žiadali hygienický prieskum, 
ktorý potvrdil, že menovaná v profesii šička zvrškov obuvi šila na nízkom stroji, kde pri práci 
boli obe HK v lakti pokrčené a opreté o pracovnú dosku stroja. Denne zošila 800 zvrškov. Pri 
tejto práci boli splnené kritériá DNJZ. U pacientky sme po obdržaní hygienického prieskumu 
hlásili profesionálne ochorenie z DNJZ a znovu sme doporučili nutnosť zmeny pracovného 
zaradenia mimo preťažovania HK a stereotypných pohybov HK. Pacientke bol po hlásení 
CHzP cestou Sociálnej poisťovne priznaný čiastočný invalidný dôchodok (Dič), popri ktorom 
ostala naďalej pracovať v uvedenej súkromnej firme na 4 hodiny. 
 V r. 2001 pri opätovnej hospitalizácii na KPLaT pre zhoršenie zdravotného stavu sme 
okrem pretrvávania klinickej symptomatológie – syndrómu kubitálneho kanála vľavo 
a ulnárnej epikondylitídy vľavo zistili aj pridruženie sa radiálnej epikondylitídy vľavo 
a následne už aj syndróm karpálneho tunela vľavo verifikovaný EMG vyšetrením. 
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Ohľadom nového pracovného zaradenia (ručné farbenie dielcov obuvi), sme preto 
žiadali doplnok k pôvodnému hygienickému prieskumu, ktorý potvrdil, že denne počas 4 
hodín práce (popri Dič), musela nafarbiť hubkou opakovane namáčanou do farby 350 – 400 
párov obuvi (pričom 1 pár sa skladal z 15 – 20 dielcov), ofarbila denne okolo 8000 dielcov. 
Pri tejto práci boli vykonávané opakované pohyby v zápästí. Vplyvom nevhodného 
pracovného preradenia došlo k opätovnému zhoršeniu zdravotného stavu s progresiou 
úžinových kanálov II. – III. stupňa verifikovaných EMG vyšetrením, preto sme pacientke 
zvýšili bodové hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri ochorení v DNJZ podľa tab. 
IV. na maximum. 
 Až v r. 2005 po opakovaných doporučeniach zo strany pracovných lekárov bola 
preradená na ľahšiu prácu robotníčky na šijacej linke so striedaním rôznych operácií, mimo 
preťažovania HK. Pacientka sa napokon musela pre pretrvávanie ťažkosti s HK v zmysle 
tŕpnutia 4 a 5 prsta ĽHK, predlaktí a bolestí lakťov najmä vľavo, podrobiť operačnému 
riešeniu úžinového kanála – deliberácii ulnárneho nervu vľavo, po ktorom jej bolo priznané 
bolestné podľa tabuľky III. 
 
 Kazuistika č. 2 
 Pacient K. E. – 57 ročný, pravák, nefajčiar s celoživotnou expozíciou – vyše 27 rokov 
ako vodič lesného kolesového traktora (LKT) a pilčík u Lesov SR.  

Prvýkrát vyšetrený na KPLaT v r. 2002 (ako 52 ročný), kedy sme po komplexnom 
klinickom vyšetrení a overení expozície hygienickým prieskumom – hlásili profesionálnu 
chorobu z vibrácií – kombinované poškodenie. 
 Subjektíve udával bolesti svalov predlaktí a lakťových zhybov (viac vpravo) a výrazné 
tŕpnutie prstov HK oboch rúk, v chlade oziabanie s pocitom chladu. Zmenu farby prstov si 
nevšimol. 
  
 

 
 
 
Obr. 2. Práca v lesnom hospodárstve 
 
 Objektívnym vyšetrením zistený pozitívny Prusikov fenomén, chladné akrálne časti 
prstov, bolestivá a čiastočne obmedzená hybnosť v pravom lakťovom zhybe. 
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 Laboratórne vyšetrenia: FW, reumatické faktory (CRP, ASLO, Latex, mukorproteiny) 
– boli negatívne. 

Reopletyzmografickým vyšetrením HK bola potvrdená vasoneuróza HK s rozkladom 
pulzových kriviek po ochladení, s pretrvávaním rozkladu kriviek ešte 5 minút od ochladenia. 
Neurologickým vyšetrením bola diagnostikovaná senzitívne – motorická polyneuropatia HK, 
ortopédom artróza lakťového zhybu vpravo ťažkého – III. – IV. stupňa s pozitívnym rtg. 
korelátom.   
 V hygienickom prieskume ohľadom expozície pacienta sa konštatuje, že okrem 
expozície celotelovým vibráciám na LKT a lokálnym vibráciám pôsobiacim na HK pri práci 
s motorovou pílou, sa na vzniku ChzP spolupodieľali aj nadmerná fyzická námaha a svalová 
záťaž HK pri približovaní dreva a nepriaznivé klimatické podmienky. Pacientovi bola hlásená 
profesionálna choroba z vibrácií – kombinované poškodenie a bola mu doporučená práca 
mimo vibrácií, chladu, vlhka a preťažovania HK. 
 Pri opakovanom vyšetrení na KPLaT v r. 2006 sme zistili, že okrem pretrvávania 
cievnej symptomatológie v zmysle vysoneurózy HK potvrdenej fotopletyzmografickým 
vyšetrením HK a neurologických prejavov (senzitivne-motorickej polyneuropathie HK verif. 
EMG vyšetrením), došlo k výraznému zhoršeniu ortopedických nálezov s pridružením ťažkej 
artrózy lakťového zhybu aj na ľavej ruke. 
 Po priznaní ChzP pacient síce bol čiastočne vyradený z rizika vibrácií - nerobil už 
s motorovou pílou, ale stále pracoval v lese na LKT (pokračovala expozícia celotelovým 
vibráciám) – a tiež v nepriaznivých klimatických podmienkách. Pre zhoršenie klinických 
nálezov sme pacientovi zvýšili bodové hodnotenie. Opäť sme zdôraznili nutnosť iného –  
vhodného pracovného zaradenia. Pri nasledujúcom kontrolnom vyšetrení sme zistili, že aj 
ďalšie pracovné zaradenie bolo nevyhovujúce. V rámci odčlenenia sa závodu ťažkej 
mechanizácie od Lesov SR, pacient bol preradený na obsluhu lanového systému 
(približovanie spílených stromov k miestu odvozu). Robil pritom na vysunutom pracovisku – 
ďaleko od miesta svojho bydliska – musel chodiť na „týždňovky“, býval často v lese 
v maringotkách v zlých klimatických podmienkach a prácu vykonával za každého počasia 
v zime, vo vlhku. Nakoľko pre výrazné a zhoršujúce sa ťažkosti s HK nevládal už ďalej 
pracovať (bol opakovane PN), dostal v r. 2007 výpoveď zo zamestnania.  

Pri poslednom vyšetrení na KPLaT sme v r. 2007 zistili, že okrem pretrvávania 
predchádzajúcej cievnej a neurologickej symptomatológie (vasoneuróza HK, senzitívne- 
motorická polyneuropatia HK so známkami neuropatie ulnárnych a radiálnych nervov 
obojstranne, artrózy oboch lakťových zhybov viac vpravo s ťažkým funkčným obmedzením), 
bola prítomná aj radiálna epikondylitída vpravo a ulnárna epikondylitída vľavo s pozitívnym 
rtg. nálezom. 
 Nakoľko napriek našim opakovaným doporučeniam bol pacient stále ponechávaný 
v nevhodnom pracovnom zaradení – zo začiatku v riziku celotelových vibrácií a preťažovania 
HK, ale stále v zlých klimatických podmienkach – v chlade a vlhku, čo viedlo k ďalšiemu 
zhoršeniu klinických nálezov a pridruženiu sa ďalších diagnóz, pacientovi sme opätovne 
zvýšili bodové hodnotenie na maximum. 
 
 Diskusia 
 Incidencia profesionálnych ochorení pohybového aparátu z preťaženia aj vo vyspelých 
krajinách (USA, Francúzsko, Švédsko a iné), tvorí napriek rôznym zdravotníckym 
a ergonomickým opatreniam skoro polovicu všetkých hlásených ChzP. Tento počet sa nedarí 
významne znížiť, ba naopak vykazuje v posledných rokoch zvýšený trend i v Českej 
republike (2, 4, 5). Aj v SR je najčastejšou ChzP od r. 1997 ochorenie z DNJZ (3, 6). 
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 Dôležité je preto pri zistení podozrenia na profesionálne ochorenie, čo najskôr vhodné 
pracovné preradenie a v prípade, že už ChzP bola hlásené, je nutné venovať zvýšenú 
pozornosť zmene pracovného zaradenia. 

Korolová (4) vo svojej práci udáva nutnosť pracovného preradenia v 78,4 % a  v 25% 
nutnosť rôznych pracovných obmedzení. V jej súbore sledovaných pacientov za obdobie 10 
rokov, nebola žiadna z hlásených ChzP pri opätovnom vyšetrení uznaná za vyliečenú alebo 
zrušenú. 
 Včasné vyradenie a liečenie počínajúcich príznakov týchto ochorení zistených pri 
periodických preventívnych prehliadkach, prispeje k obmedzeniu hlásených ochorení z DNJZ 
končatín. 
 Vyčíslením nákladov na prevenciu a ich porovnaním s nákladmi na liečbu 
a odškodnenie, vrátane nákladov za pracovnú neschopnosť a ďalšími sociálnymi dávkami na 
vyplácanie či už invalidných dôchodkov a rent dospejeme k poznaniu, že náklady na 
prevenciu sú vždy rentabilné. 
 
 Záver 
 Na uvedených dvoch prípadoch z našej klinickej praxe sme chceli poukázať na to, aké 
je dôležité vhodné a dôsledné pracovné preradenie po priznaní ChzP. 
 Choroby z vibrácií, ale najmä ochorenia z DNJZ, patria medzi najčastejšie ChzP 
a preto je nanajvýš dôležité venovať pozornosť doporučeniam zo strany pracovných lekárov 
ohľadom obmedzení v ďalšej práci, aby sme tak predišli ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného 
stavu pacienta a v nejednom prípade aj jeho  následnej invalidizácii. 
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Úvod 
Pokroky v medicíne sú sprevádzané celým radom nežiaducich komplikácií, ktoré sa 

niekedy označujú ako choroby z medicínskeho pokroku. Dôležité miesto tu majú aj tzv. 
nozokomiálne nákazy, lebo okrem medicínskych aspektov na seba pútajú pozornosť 
ekonomickými dôkazmi (predĺženie doby hospitalizácie, drahá antiinfekčná liečba, 
predlžovanie práceneschopnosti, náklady na odškodnom), ktoré nútia hľadať vždy účinnejšiu 
metódu prevencie a profylaxie. 

Nozokomiálne nákazy sa vo veľkej miere podieľajú na morbidite, mortalite, letalite 
a vysokých ekonomických nákladoch na liečbu. Nárast nozokomiálnych nákaz je podmienený 
nielen častou imunosupresiou pacientov, veľkým množstvom rizikových faktorov, ale 
aj následným vznikom multirezistencie mikroorganizmov. Prevencia je najjednoduchším, ale 
i najúčinnejším spôsobom, ako predísť vzniku nozokomiálnych nákaz o viac ako 20% 
v rozvinutých a o viac ako 40% v rozvojových krajinách. Pre účinnú prevenciu je nevyhnutné 
poznať nielen incidenciu nozokomiálnych nákaz, pôvodcov nákaz, ich spôsob prenosu 
a rezistenciu na antibiotiká ale i najčastejšie rizikové faktory a rizikové miesta výskytu. 

 
Definícia podľa CDC (Centers for Disease Control)  
Nozokomiálne nákazy sú infekcie, ktoré vznikli v zdravotníckom zariadení, ktoré 

neboli prítomné pri prijatí a pacient pri prijatí nebol v inkubačnej dobe príslušnej infekcie. 
Keď inkubačná doba nie je známa, sú za nozokomiálne nákazy považované tie, ktoré vzniknú 
po viac ako 48 – 2 hodinách od prijatia do zdravotníckeho zariadenia. Infekcia prítomná v 
čase prijatia môže byť za nozokomiálnu považovaná len vtedy, keď je epidemiologicky 
spojená s predchádzajúcou hospitalizáciou. Všetky ostatné infekcie sú považované za infekcie 
získané v komunite (Community acquired). 
 

Rizikové faktory 
Faktory ovplyvňujúce zložitý proces vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz 

rozdeľujeme na vnútorné a vonkajšie. Vnútorné faktory úzko súvisia s biologickou 
rovnováhou organizmu pacienta. Vonkajšie faktory súvisia s terapeutickými, profylaktickými 
a diagnostickými zásahmi a uplatňujú sa výhradne pri ošetrovaní pacientov v nemocničných 
zariadeniach.  
Z vonkajších faktorov vzniku nozokomiálnych nákaz je riziko ešte podmienené samotným 
zákrokom, alebo podnetmi, ktoré neovplyvnia ani personál ani pacient. Ako príklad uvádzame 
niektoré z nich: 
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- Operácie všeobecne podmieňujú vznik infekcií rán. Závažné operácie a transplantácie 
významne znižujú rezistenciu organizmu a umožňujú vniknutie mikrobiálnej flóry do 
operačného poľa z vonkajšieho prostredia alebo z organizmu pacienta. Šijací materiál, 
nekrotické tkanivo, prípadne cudzie telesá môžu podporovať vznik nových ložísk 
infekcie. 

- Katetrizácia močového mechúra podmieňuje vznik bakteriúrie a následných urinárnych 
infekcií. Vznik infekcie závisí od doby cievkovania, od zavádzania spôsobu cievky a typu 
močovej drenáže. Jednorazové cievkovanie predstavuje 1 – 5% bakteriúrií, prerušovaná 
katetrizácia sa podieľa na 50% bakteriúrií a pri trvalej katetrizácií s otvoreným systémom 
drenáže vznikne približne do 4 dní až 95% bakteriúrií. Percento urinárnych infekcií je pri 
použití uzatvoreného drenážneho systému oveľa nižšie ako pri otvorenom systéme 
drenáže, no tento rozdiel sa stráca pri dlhodobom cievkovaní. Riziko bakteriúrie vzrastá 
denne o 5 – 10%. 

- Intravenózne katétre a prístroje sa považujú za rizikový zdroj sepsy. Nebezpečenstvo 
intravenóznych katétrov je väčšie u centrálnych venóznych katétrov a riziko stúpa 
s dobou zavedenia katétra a závisí od typu použitého katétra.  

- Nové polymérové katétre s antimikrobiálnou látkou redukujú možnosť vzniku 
nozokomiálnej infekcie. Ku kontaminácii katétra dochádza pri jeho zavádzaní do 
organizmu a to mikroorganizmami z kože pacienta, alebo kontaminovanými rukami 
zdravotníckeho personálu. 

- Intubácia, tracheostómia a umelá ventilácia pľúc patria predovšetkým k rizikám vzniku 
respiračných nozokomiálnych infekcií. Riziko stúpa s dĺžkou intubácie. 

- ožarovanie, aplikácia kortikosteroidov, antibiotík a cytostatík sú výkony, ktoré zasahujú 
do základných imunologických procesov a navodzujú vznik imunosupresie, čím sa 
zvyšuje riziko infekcie. 

- Dĺžka hospitalizácie. So zvyšujúcou sa dĺžkou riziko nozokomiálnych nákaz narastá. 
Vzťah medzi dĺžkou hospitalizácie a vznikom nozokomiálnych nákaz sa mení a to podľa 
druhu oddelenia. 

Sumárne sú faktory podmieňujúce vznik nozokomiálnych nákaz uvedené v tab. 1. 
 
Tab. 1. Faktory vzniku nozokomiálnych nákaz 

vnútorné faktory vonkajšie faktory 
vek (nad 60 rokov, novorodenci) dĺžka hospitalizácie 
alkoholici, narkomani operácia, opakovaná narkóza 
hormonálne poruchy, diabetes transplantácia 
malígne nádory tracheostómia 
imunodeficit (infekcia HIV) endotracheálna kanyla 
obezita žalúdočná sonda 
malnutrícia močová katetrizácia, i.v. katetrizácia 
poruchy krvného obehu infúzie, tranfúzie 
polytraumy cudzie telesá 
popáleniny drenáže 
dekubity inštrumentačný výkon 
ulcus sruris endoskopia 
iné závažné ochorenia(hepatopatie, kardiomyopatia) hemodialýza 
 liečba žiarením, liečba cytostatikami 
 hormonálna liečba 
 imunosupresívna liečba 
 liečba širokospektrálnymi ATB 

 
Materiál a metódy 
V súčasnosti už väčšina klinicky významných druhov baktérií disponuje 

mechanizmami rezistencie prakticky proti všetkým druhom dostupných antibiotík. Schopnosť 
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rezistencie sa u pôvodcov nozokomiálnych nákaz rozširuje o zníženú citlivosť na rôzne druhy 
dezinfekčných prostriedkov. To je jeden z dôvodov, prečo pôvodcov nozokomiálnych infekcií 
nachádzame na takých miestach v nemocničnom prostredí, ktoré sú pravidelne dezinfikované 
vysokými koncentráciami dezinfekčných roztokov.  

V práci uvádzame najčastejšie rizikové miesta výskytu bakteriálnych kmeňov 
Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa v nemocniciach Žilinského kraja v rokoch 
2005 až 2007 (do 24. 9. 2007).  

Stery z nemocničného prostredia vykonávali pracovníci RÚVZ v Čadci (NsP Čadca a 
a neštátne zdravotnícke zariadenia okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto), RÚVZ v Žiline 
(NsP Žilina a neštátne zdravotnícke zariadenia okresov Žilina a Bytča), RÚVZ v Dolnom 
Kubíne (NsP v Dolnom Kubíne, v Trstennej a neštátne zdravotnícke zariadenia okresov 
Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo), RÚVZ v Martine (FNsP v Martine a neštátne 
zdravotnícke zariadenia okresu Martin a Turčianske Teplice) a RÚVZ v Liptovskom Mikuláši 
(NsP v Liptovskom Mikuláši, ÚVNsP v Ružomberku a neštátne zdravotnícke zariadenia 
týchto okresov). 
 

Výsledky 
 Počet kmeňov Staphylococcus aureus je v sledovanom období variabilný 
v jednotlivých vyšetrovaných nemocniciach Žilinského kraja. Vo všetkých zdravotníckych 
zariadeniach okrem Čadce bola najvyššia záchytnosť v roku 2005 s maximom dosiahnutým 
v zdravotníckych zariadeniach okresu Martin. Celkovo boli nízke počty izolované v steroch 
odobratých pracovníkmi RÚVZ Čadca a Liptovský Mikuláš.  

Na obr. 1. uvádzame počty sterov odobratých v zdravotníckych zariadeniach 
pracovníkmi jednotlivých RÚVZ žilinského kraja. 
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Obr. 1. Počet sterov odobratých pracovníkmi RÚVZ za sledované obdobie 
 

Diskusia 
Počet izolovaných kmeňov baktérií Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa 

v zdravotníckych zariadeniach žilinského kraja je priamoúmerný s počtom odobratých sterov 
v jednotlivých okresoch. Nízke počty kmeňov Staphylococcus aureus a Pseudomonas 
aeruginosa boli izolované zo sterov dodaných z RÚVZ v Čadci a v Liptovskom Mikuláši, čo 
zodpovedá aj nízkym počtom sterov celkovo dodaných z týchto RÚVZ (obr. 2 a 3). Možno 
konštatovať, že záchytnosť pôvodcov nozokomiálnych kmeňov v zdravotníckych 
zariadeniach výrazne ovplyvňuje nielen počet odobratých sterov, ale i správne vytypované 
miesta odberov a odborná príprava pracovníkov hygienickej služby, ktorí odbery vykonávajú 
(tab. 2 a 3). 
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Obr. 2. Staphylococcus aureus v steroch zo zdravotníckych zariadení žilinského kraja v rokoch 2005 až 2007 
 
Tab. 2. Miesta výskytu Staphylococcus aureus v zdravotníckych zariadeniach žilinského kraja 
Miesto výskytu (ster) počet 
Vodovodná batéria, batéria výlevky 10 
Prebaľovacia plocha 8 
Liekovka + tácka 7 
Infúzny stojan 5 
Ruky personálu – SZP 5 
Esmarch 5 
Rám postieľky, postele 4 
Pracovný stôl 4 
Manžeta tlakomeru, tlakomer 4 
ARO stolík 3 
Povrch kontajnera s nástrojmi 3 
Napichnutá fľaša s fyziologickým roztokom 3 
Váha 3 
Plastová tácka s pomôckami 3 
Stolík s dezinfekčným roztokom, pomocný stolík, sedimentačný stolík 3 
Používaná zavinovačka, podhlavník, plachta paravanu 3 
Uterák vo vyšetrovni 3 
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Obr. 3. Pseudomonas aeruginosa v steroch zo zdravotníckych zariadení žilinského kraja 
 
Tab. 3. Miesta výskytu Pseudomonas aeruginosa v zdravotníckych zariadeniach žilinského kraja 
Miesto výskytu (ster) počet 
Umývadlo, batéria umývadla, sifón 188 
Odsávací katéter, odsávacia hadica 42 
Kefka na čistenie, na ruky 10 
Držiak na mydlo, dávkovač mydla 8 
Kolonoskop 8 
Pľuvadlo 6 
Obklad pri umývadle, dreze 5 
Handra na podlahu 5 
Handra na malé plochy 5 
Nočný stolík 4 
Ruky personálu SZP 4 
Podložná PVC misa 3 
Stôl v kuchynke 3 
Vnútro inkubátora, povrch prístroja 3 
Termonádoba, konvica na čaj 3 
Odber fyziologického roztoku  3 
Posteľ, doska nad posteľou 3 
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K zaujímavým nálezom patrí aj prítomnosť baktérie Salmonella enteritidis na batérii 
umývadla v roku 2005 a Salmonella kentucky vo vnútri odsávačky na chirurgickom oddelení 
v roku 2006. Okrem sledovaných baktérií Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa 
sa v steroch z nemocničného prostredia vyskytovali aj patogénne a podmienene patogénne 
druhy rodov Citrobacter, Klebsiella, Proteus, Enterobacter a druh Escherichia coli a Bacillus 
cereus. 
 

Záver 
 Aj napriek významným investíciám do zdokonalenia metód asepsy a sterility 
operačných sál v špičkových zdravotníckych zariadeniach v západnej Európe a severnej 
Amerike zostala incidencia postoperačných infekcií chirurgických rán zhruba na rovnakej 
úrovni. Aj to dokazuje, že úplná eliminácia nozokomiálnych nákaz nie je možná, pretože 
vzhľadom na komplexnosť tejto problematiky všetky nozokomiálne nákazy nie sú 
preventabilné. Falošné vykazovanie nízkeho počtu nozokomiálnych nákaz je však časovanou 
bombou, ktorá sa nemusí vyplatiť. Ich sledovanie (surveillance) a hlásenie umožní včas 
odhaliť začínajúci alebo hroziaci problém, ktorý môže spôsobiť epidémiu, potrebu 
vynaloženia vysokých finančných nákladov a ohrozenie pacientov. Tvrdenie, že NN v danom 
zariadení neexistujú je často len výsledkom neinformovanosti alebo alibizmu. Ak budú 
oddelenia, kliniky a zdravotnícke zariadenia pristupovať k nozokomiálnym nákazám 
racionálne, môže sa im podariť zredukovať výskyt preventabilných (exogénnych) 
nozokomiálnych nákaz, z ktorých potenciálne vyplýva aj trestno-právna zodpovednosť, na 
minimum a založiť na tom prestíž svojho pracoviska. 
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Úvod 
V modernej dobe je len ťažké pochopiť, že tuberkulóza, ktorá sa dá úspešne liečiť a je 

dobre preventabilná, predstavuje stále väčší problém na všetkých kontinentoch sveta. Stále 
častejšia rezistencia (MDR a XDR) predstavuje hrozbu najmä pre skupiny obyvateľov, ktoré 
majú rizikové faktory (diabetes, neoplázia a všetky stavy zhoršujúce imunitu) (1, 2, 3). 
 

Materiál a metodika 
Údaje o pacientoch trpiacich na tuberkulózu boli zbierané z archívnych záznamov 

Kliniky ftizeológie a pneumológie fakultnej nemocnice v Trnave za roky 2004, 2005 a 2006.  
Výskumný protokol bol zameraný na zbieranie údajov o rizikových faktoroch 

tuberkulózy, dĺžky hospitalizácie pacientov s tuberkulózou, podávaných antituberkulotík a 
výsledkoch liečby tuberkulózy. Zároveň boli štatisticky vyhodnocované vzťahy (korelácia a 
štatistická významnosť) medzi rizikovými faktormi a dĺžkou hospitalizácie, vzťah 
jednotlivých antituberkulotík na dĺžku hospitalizácie, vzťah jednotlivých antituberkulotík na 
výsledok liečby a dĺžkou hospitalizácie na výsledok liečby tuberkulózy. Celkovo bolo 
zozbieraných údajov od 75 pacientov. Za rok 2004 to bolo 20 pacientov, za rok 2005 21 
pacientov a za rok 2006 údaje od 34 pacientov. Pri štatistických výpočtoch boli použité 
programy Microsoft Excel 2007 (na tvorenie databázy), EPI INFO (Statcalc) na výpočet 
štatistickej významnosti a program SPSS 13 (úprava databázy, výpočty korelačných 
koeficientov a koeficientov determinácie). 
 

Výsledky 
Porovnávanie a zisťovanie vzťahov medzi rizikovými faktormi: 
Najčastejšie sa vyskytujúce rizikové faktory tuberkulózy boli: imunitná 

nedostatočnosť, ktorou trpelo 61,3 % pacientov, ďalej nasledovali chronická obštrukčná 
choroba pľúc (48 %), nikotinizmus (46,7 %), zlá sociálna situácia (44 %) a nakoniec rizikové 
povolanie pre infekciu tuberkulózou (38,7 %). 

Pozitívna korelácia bola zistená pri porovnávaní veku a cukrovky (I. aj II. typu) 
(korelačný koeficient 0,341; P = 0,003, koeficient determinácie je 11,6 %). Ďalej bola zistená 
pozitívna korelácia medzi malnutríciou a zlou sociálnou situáciou (korelačný koeficient 
0,319; P = 0,005, koeficient determinácie je 10,2 %) a malnutríciou a alkoholizmom 
(korelačný koeficient 0,436; P = 0,000, koeficient determinácie je 19 %) (tab. 1).  

Medzi zlým sociálnym stavom a fajčením bola tiež zistená pozitívna korelácia 
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(korelačný koeficient 0,318; P = 0,005 koeficient determinácie je 10,1 %) a takisto medzi 
zlým sociálnym stavom a alkoholizmom (korelačný koeficient 0,346; P = 0,002, koeficient 
determinácie je 12 %). Pozitívna korelácia bola podľa očakávania zistená aj medzi chronickou 
obštrukčnou chorobou pľúc a fajčením (korelačný koeficient 0,305; P = 0,008, koeficient 
determinácie je 9,3 %) a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a atelektázou (korelačný 
koeficient 0,381; P = 0,001 koeficient determinácie je 14,5 %) (tab. 1). 
 
Tab. 1. Porovnanie vzťahu vybraných rizikových faktorov (vek, malnutrícia, zlá sociálna situácia, CHOCHP) s 
ostatnými rizikovými faktormi, Trnava, Bratislava 2007. 

 Vek Malnutrícia Zlá sociálna 
situácia CHOCHP 

 Korel. 
koef. P Korel. 

koef. P Korel. 
koef. P Korel. 

koef. P 

Vek   -0,014 0,904 -0,194 0,096 0,243* 0,036 
Malnutrícia -0,014 0,904   0,319* 0,005 0,022 0,848 
Zlá soc. situácia -0,194 0,096 0,319* 0,005   0,170 0,145 
Onkol. ochorenie 0,139 0,235 0,210 0,070 -0,045 0,7 0,100 0,392 
AIDS -0,037 0,755 -0,065 0,578 0,131 0,262 -0,112 0,340 
Imunosupresíva - - - - - - - - 
Alkohol -0,097 0,408 0,436* 0,000 0,346* 0,002 0,163 0,162 
Dobytok 0,292* 0,011 -0,093 0,427 0,020 0,865 0,007 0,955 
Príbuzný s TBC -0,353* 0,002 0,109 0,351 0,094 0,422 -0,347* 0,002 
Väzba -0,220 0,058 -0,093 0,427 0,187 0,0109 -0,159 0,173 
Trópy         
Atelektáza 0,151 0,197 0,095 0,416 0,126 0,281 0,381* 0,001 
CHOCHP 0,243 0,036 0,022 0,848 0,170 0,145   
Diabetes mellitus 0,341* 0,003 0,155 0,184 -0,051 0,663 -0,17 0,885 
Znížená imunita 0,109 0,352 0,126 0,283 0,207 0,074 0,215 0,064 
Fajčenie -0,128 0,275 -0,13 0,914 0,318* 0,005 0,305* 0,008* 

 
Vplyv rizikových faktorov TBC na dĺžku hospitalizácie a výsledok liečby: 
Pozitívna korelácia bola zistená pri porovnávaní onkologického ochorenia ako 

rizikového faktora tuberkulózy s nezlepšením stavu tuberkulózy (korelačný koeficient 0,370; 
P = 0,001, koeficient determinácie je 13,7 %) a onkologického ochorenia so smrťou pacientov 
(korelačný koeficient 0,320; P = 0,005, koeficient determinácie je 10,2%). Ďalej atelektázou a 
zvýšeným výskytom smrti pacientov (korelačný koeficient 0,306; P = 0,008, 9,4 %). 

Negatívna korelácia bola zistená v dvoch prípadoch, pri porovnávaní veku a 
vyliečením (korelačný koeficient -0,369; P = 0,001 koeficient determinácie je 13,6 %) a pri 
porovnávaní onkologického ochorenia a vyliečením chorých na tuberkulózu (korelačný 
koeficient -0,315; P = 0,006, koeficient determinácie je 9,9 %) (tab. 2). 
 
Tab. 2. Porovnanie vzťahu vybraných rizikových faktorov (onkologické ochorenie, atelektáza, vek) na dĺžku 
liečby a výsledok liečby, Trnava, Bratislava 2007.  

Onkologické ochorenie Atelektáza Vek  
Korel. koef. P Korel. koef. P Korel. koef. P 

Dĺžka liečby -0,199 0,087 -0,105 0,369 -0,241 0,037 
Vyliečenie -0,315* 0,06 -0,105 0,369 -0,369* 0,001 
Zlepšenie stavu TBC 0,073 0,533 -0,110 0,347 0,206 0,077 
Relaps -0,057 0,626 -0,072 0,538 -0,085 0,469 
Nezlepšenie 0,370* 0,001 0,097 0,410 0,104 0,375 
Neznámy osud -0,071 0,548 -0,089 0,447 -0,240 0,038 
Smrť 0,320* 0,005 0,306* 0,008 0,239* 0,039 
 

Dĺžka hospitalizácie a výsledok liečby  
Čím dlhšie boli pacienti hospitalizovaní, tým mali vyššiu šancu vyliečiť sa (pozitívna 
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korelácia medzi dĺžkou hospitalizácie a vyliečením sa), korelačný koeficient bol 0,315; P = 
0,005 a koeficient determinácie je 10,1 %. Naopak bola zistená negatívna korelácia medzi 
dĺžkou hospitalizácie a smrťou pacientov, čím bola dĺžka hospitalizácie vyššia, tým nižšia 
bola pre pacientov umrieť na tuberkulózu (korelačný koeficient je -0,468; P = 0,000, 
koeficient determinácie 21,9 %) (tab. 3). 
 
Tab. 3. Vzťah medzi dĺžkou hospitalizácie a výsledkom liečby. Trnava, Bratislava, 2007 

 Vyliečenie Zlepšenie Relaps Nezlepšenie Neznámy 
osud Smrť 

Korel. 
koef. 0,318* -0,112 0,003 0,70 0,083 -0,468* Dĺžka 

hospitalizácie P 0,005 0,338 0,981 0,553 0,479 0,000 
 

Diskusia  
Prítomnosť rizikových faktorov tuberkulózy u pacientov s tuberkulózou bola pomerne 

vysoká. Najčastejšie rizikové faktory boli imunitná nedostatočnosť (61,3 %), ďalej chronická 
obštrukčná choroba pľúc (48 %), fajčenie (ktoré zrejme vysoko súvisí s výskytom chronickej 
obštrukčnej bronchitídy) – 46,7 %, zlá sociálna situácia (44 %) a rizikové povolanie (38,7 %). 
Prakticky všetky spomenuté rizikové faktory (okrem imunitnej nedostatočnosti) spolu úzko 
súviseli. Ich výskyt koreluje aj v bežných populáciách.  

Vzájomná súvislosť bola zistená pri porovnávaní diabetu a veku (čím vyšší vek, tým 
vyšší výskyt diabetu). Táto skutočnosť je pomerne častá aj v populácií Slovenska. Vo vyššom 
veku je zaznamenaný najmä výskyt diabetu 2. typu. Diabetes svojim kolísaním glykémie a pH 
vyvoláva postupnú imunodeficienciu. Vedie k neustálemu porušovaniu homeostázy a zlej 
odpovede bielej krvnej zložky na antigény.  

Malnutrícia úzko súvisela zo zlou sociálnou situáciou pacientov a výskytom 
alkoholizmu. Jedinci žijúci na okraji biedy si nemôžu dovoliť kvalitnú stravu, tento stav vedie 
k neplnohodnotnému stavu výživy a k malnutrícií. Alkohol svojim trvalým pôsobením na 
steny žalúdka spôsobuje chronickú gastritídu, obmedzenie pocitu hladu a celkový vplyv na 
metabolizmus jedinca. Alkoholici bývajú spravidla kachektický, podvyživený s 
nedostatočnou imunitou.  

Podobne je to rovnaké aj s výskytom vyššej konzumácie alkoholu u osôb so zlou 
sociálnou situáciou. Zlá sociálna situácia zvyšuje konzumáciu alkoholu a naopak, zvýšená 
konzumácia alkoholu (a najmä závislosť) často vedie k zhoršeniu sociálnej situácie. 
Alkoholizmus postupne vyčerpáva finančné rezervy jedinca a aj celej rodiny. Spolu so zlou 
sociálnou situáciou súvisí aj výskyt fajčiarov. Tento jav je bežný aj v ostatných častiach 
populácie, závislosť (podobne ako aj alkohol) môže viesť k zhoršeniu sociálnej situácie.  

Chronická obštrukčná choroba pľúc bola v korelácií s atelektázou. Tento fakt je 
logický, neliečená chronická obštrukčná choroba pľúc spravidla končí atelektázou. Obidve 
ochorenia úzko súvisia s výskytom fajčenia. Táto súvislosť sa potvrdila aj v tejto štúdií, keď 
bola zistená korelácia medzi fajčením a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.  

Onkologické ochorenie, ktoré bolo prítomné u pacientov s tuberkulózou zhoršovalo 
prognózu výsledku liečby. Pacienti mali vyššiu šancu nezlepšenia stavu tuberkulózy. 
Korelácia bola zistená aj v súvislosti so smrťou pacientov. Tí, ktorí mali onkologické 
ochorenie mali vyššiu šancu umrieť. Tento jav je prirodzený, protinádorová liečba 
(chemoterapia a rádioterapia), oslabená imunita, vyčerpané rezervy organizmu spôsobené 
tuberkulózou a najmä rastom nádorového tkaniva zvyšujú šancu pacientov umrieť. Podobný 
výsledok bol zistený aj pri porovnávaní atelektázy so smrťou pacientov. Pacienti, ktorí mali 
atelektázy mali vyššiu šancu podľahnúť tuberkulóze.  

Negatívna korelácia, zistená pri porovnávaní veku a šance vyliečiť sa je logická. Čím 
vyšší vek pacientov, tým sa zvyšuje šanca umrieť.  
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Pozitívna korelácia pri porovnávaní dĺžky hospitalizácie a vyliečením pacientov 
svedčí o dobrej starostlivosti zdravotníckeho personálu o chorých na tuberkulózu. 
Samozrejmé je, že pacienti hospitalizovaní s tuberkulózou dostávajú primeranú a 
plnohodnotnú stravu, stresy z bežného života im odpadajú a prakticky o všetky potreby majú 
postarané. Lieky proti tuberkulóze sú podávané pravidelne a hlavne pod dohľadom.  

Pri porovnávaní dĺžky hospitalizácie a smrti ako výsledku liečby tuberkulózy bola 
zistená negatívna korelácia. Čím je hospitalizácia dlhšia, tým menšia je pravdepodobnosť 
úmrtia pacientov. Úmrtia u pacientov s tuberkulózou v rokoch 2004, 2005, 2006 boli len dve. 
V obidvoch prípadoch boli prijatí pacienti neskoro a liečbu pracovníci nestihli nasadiť. 
Príčinou však nebola tuberkulóza. (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
 

Záver 
Táto práca je dôkazom toho, že rizikové faktory v súvislosti s tuberkulózou sa závažne 

ovplyvňujú, ovplyvňujú však aj výsledok liečby, dĺžku hospitalizácie a prognózu ochorenia. 
Čím viac rizikových faktorov pacienti mali, tým bol priebeh tuberkulózy zložitejší.  
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Úvod   
Zdravotnícke zariadenia poskytujú svojim charakterom špeciálne prostredie. Z hľadiska 

kvality vnútorného prostredia pri liečebno-preventívnej starostlivosti, prevádzke či údržbe sa 
často uplatňujú chemické, fyzikálne a biologické faktory. Riziku sú vystavení nielen pacienti, ale 
aj zdravotnícky personál a návštevníci.  

Chorý človek sa príchodom do nemocnice včlení do nového prostredia, odlišného od 
domáceho, komunálneho. Jeho adaptabilita je do značnej miery narušená prebiehajúcim 
chorobným procesom. Práve z týchto dôvodov je potrebné vytvoriť pre pacientov kvalitné 
vnútorné prostredie. Dôležitý je preto aj prístup a správanie sa zdravotníckych pracovníkov, 
začínajúc hygienou rúk a končiac manipuláciou s biologickým materiálom a zdravotníckym 
odpadom (1, 2, 3). 
 

Cieľ  
Cieľom štúdie bolo posúdiť stav a prevádzku liečebných zariadení, dodržiavanie zásad 

preventívnych opatrení z hľadiska prevencie nozokomiálnych nákaz, ako aj vyhodnotiť niektoré 
vybrané fyzikálne a biologické faktory na lôžkových oddeleniach vybraných zdravotníckych 
zariadení.  
 

Materiál a metódy 
Hodnotili sme 37 lôžkových oddelení rôzneho zamerania pomocou „Dotazníka pre 

analýzu zásad preventívnych opatrení v boji proti nozokomiálnym nákazám na lôžkovom 
oddelení“ v spolupráci s poslucháčmi LFUK a vedúcimi sestrami. Dotazník sme upravili podľa 
Nariadenia vlády SR č. 331/2006 o podrobnostiach a požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 
zariadení z hľadiska ochrany zdravia a aktualizovali podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 
SR č. 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych 
zariadení z hľadiska ochrany zdravia (4, 5). Otázky sa týkali hodnotenia dodržiavania zásad 
preventívnych opatrení pri vybraných činnostiach (príjem pacientov, hygienický režim 
pracovníkov, osobná hygiena pacientov, manipulácia s biologickým materiálom, manipulácia 
s bielizňou, nakladanie s odpadom, dezinfekcia a čistenie miestností a predmetov, sterilizácia, 
stravovanie pacientov, hygienické zásady pri návštevách pacientov) v prevencií nemocničných 
nákaz, dokumentácií a hlásenia nemocničných nákaz. Dodržiavanie zásad sme hodnotili pri 
každej činnosti osobitne na päťstupňovej škále stupnice od 1 (nikdy) po 5 (vždy). Osobitnú 
pozornosť sme venovali problematike manipulácie s bielizňou, ako významnej ceste prenosu 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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v procese šírenia nákaz (6, 7).  
Sledovali sme aj mikroklimatické pomery (teplota, vlhkosť, prúdenie) a mikrobiálnu 

kontamináciu ovzdušia vo vnútorných priestoroch niektorých vybraných oddelení počas 
desaťročného obdobia.  
 

Výsledky a diskusia 
Zistili sme, že zásady preventívnych opatrení v boji proti nozokomiálnym nákazám na 

sledovaných lôžkových oddeleniach sa vždy dodržiavali vo viac ako 50 % pri príjme pacientov, 
pri dodržiavaní správneho hygienického režimu pracovníkov a pacientov, pri manipulácii 
s biologickým materiálom, pri manipulácii s odpadom, pri čistení, dezinfekcií a sterilizácií a pri 
dokumentácii a hlásení nemocničných nákaz (obr. 1). 

 
Obr. 1. Dodržiavanie zásad preventívnych opatrení v boji proti nozokomiálnym nákazám na lôžkových oddeleniach 
 

Prevalencia nemocničných nákaz (zistená podľa národných štatistík) bola vyššia 
v porovnaní s hodnotením výskytu nemocničných nákaz na sledovaných oddeleniach zistených 
subjektívne od zodpovedného personálu (8). 

Problematické bolo dodržiavanie správnej manipulácie s bielizňou (len v 27 %), so 
stravou (len v 45 %) a dodržiavanie hygienických zásad pri návštevách pacientov (46 %) (obr. 2). 

Pri manipulácii s bielizňou najčastejšie problémy boli pri triedení bielizne (v nevetraných 
priestoroch), v rozdelení podľa znečistenia a dovoze aj odvoze bielizne v nevhodných obaloch na 
nedostatočne a nepravidelne dezinfikovaných vozíkoch. Na viacerých oddeleniach chýbali 
vhodné priestory na uskladnenie a na manipuláciu s bielizňou. Okrem toho sme zaznamenali aj 
nedostatok bielizne a vyhradeného personálu na manipuláciu s ňou (obr. 3).  
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 Obr. 2. Dodržiavanie zásad preventívnych opatrení v boji proti nozokomiálnym nákazám pri manipulácií 
s bielizňou, stravovaní pacientov a pri návštevách  

Obr. 3. Manipulácia s bielizňou  
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Znečistená bielizeň môže byť vehikulom mikroorganizmov a významnou cestou prenosu 
v procese šírenia nákaz. V nemocničnom prostredí sú už stále viac aktuálne aj ektoparazity, ktoré 
sa v našich podmienkach pri šírení nozokomiálnych nákaz uplatňovali v nedávnej minulosti len 
výnimočne (9, 10). Napríklad, svrab môže byť zavlečený aj do liečebných zariadení, 
psychiatrických liečební a domovov sociálnych služieb. Prenos je možný aj nepriamo, 
prostredníctvom mechanického vektora prenosu, napríklad posteľnou bielizňou, uterákmi a 
šatstvom (9, 10). 

Opatrenia pri manipulácií s bielizňou a pri praní bielizne musia smerovať k ochrane 
pacientov a personálu v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti, 
pracovníkov prepravujúcich použitú bielizeň ako aj zamestnancov práčovní (6, 9, 10, 11, 12).  

Podľa Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 je najvyššia prípustná koncentrácia nepatogénnych 
životaschopných mikroorganizmov v triede čistoty zodpovedajúcej priestorom na oddeleniach 
lôžkových zariadení menej ako 500 KTJ/ m3.  

Najvyššiu mikrobiálnu kontamináciu sme v našej štúdii zaznamenali v roku 1997 na 
internom a neurologickom oddelení. V priebehu desiatich rokov sledovania pozorujeme 
v dynamike mikrobiálneho znečistenia klesajúcich trend (tab. 1).  
 
Tab. 1. Hodnotenie dynamiky mikrobiálnej kontaminácie vo vybraných lôžkových oddeleniach 
Oddelenie Mikrobiálna kontaminácia (KTJ/m3 )* 

rok 1997 2000 2003 2007 
Chirurgické 786 938 628 471 
Interné 1 250 944 629 629 
Neurologické 2 980 786 625 157 
Pediatrické 786 156 935 600 
Dermatovenerologické 315 301 314 301 
Oftalmologické 786 628 528 199 

 * Najvyššia prípustná hodnota: ≤ 500 KTJ/m3 
 
Sledovali sme aj hodnoty vybraných fyzikálnych faktorov (vlhkosť, prúdenie vzduchu) na 

lôžkových oddeleniach (tab. 2, 3).  
 

Tab. 2. Hodnotenie dynamiky relatívnej vlhkosti vzduchu vo vybraných lôžkových oddeleniach 
Oddelenie Relatívna vlhkosť vzduchu (% )* 

rok 1997 2000 2003 2007 
Chirurgické 43 49 50 40 
Interné 38 33 49 36 
Neurologické 44 52 58 38 
Pediatrické 37 36 27 40 
Dermatovenerologické 47 38 34 46 
Oftalmologické 40 40 49 38 

* Odporúčané hodnoty: 30 - 70 % (13) 
 

 Klesajúca dynamika mikrobiálnej kontaminácie ako aj namerané hodnoty fyzikálnych 
faktorov vo vybraných liečebných zariadeniach naznačujú, že došlo k zlepšeniu hygienicko-
epidemiologického režimu na týchto oddeleniach, ako aj k zlepšeniu režimu vetrania. Príčinou 
zlepšenia môže byť aj to, že v poslednom desaťročí sa dostávajú do popredia rôzne edukačné 
aktivity zdravotného personálu, týkajúce sa nemocničnej hygieny a prevencie nozokomiálnych 
nákaz ako aj zvyšovanie kvalifikácie sestier, zdravotníckych asistentov a pomocného 
zdravotného personálu.  
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Tab. 3. Hodnotenie dynamiky prúdenia vzduchu vo vybraných lôžkových oddeleniach 
Oddelenie Prúdenie vzduchu (m/s )* 

rok 1997 2000 2003 2007 
Chirurgické 0,07 0,12 0,18 0,16 
Interné 0,16 0,08 0,12 0,07 
Neurologické 0,09 0,23 0,14 0,14 
Pediatrické 0,04 0,11 0,25 0,23 
Dermatovenerologické 0,22 0,09 0,18 0,12 
Oftalmologické 0,14 0,11 0,20 0,21 

* Odporúčané hodnoty: 0,1 - 0, 2 m/s (13) 
 
Záver 
Analýza dodržiavania zásad preventívnych opatrení na ochranu zdravia na lôžkových 

oddeleniach bratislavských nemocníc poukázala na nedostatky v prevádzke a vybavení, najmä pri 
manipulácii s bielizňou, manipulácii so stravou a pri dodržiavaní hygienických zásad pri 
návštevách pacientov. Dynamika mikrobiálnej kontaminácie ako aj hodnoty fyzikálnych faktorov 
vo vybraných liečebných zariadeniach naznačili, že došlo k zlepšeniu hygienicko-
epidemiologického režimu na týchto oddeleniach ako aj k zlepšeniu režimu vetrania.  

Vzhľadom na dynamiku zmien v medicíne je potrebné problematiku hygieny 
zdravotníckych zariadení a prevencie nozokomiálnych nákaz naďalej zdôrazňovať ako významnú 
súčasť celoživotného vzdelávania všetkých zložiek zdravotníckeho personálu.  
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ORNITÓZA – PSITAKÓZA V PODMIENKACH MESTA  
– AKTUÁLNA EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA V SR1 

 
L. Čisláková 

Ústav epidemiológie UPJŠ LF, Košice 
prednostka: prof. MVDr. L. Čisláková, CSc. 

 
Úvod 
V posledných rokoch prebieha intenzívny výskum chlamýdií, ktorý sa zaoberá vzťahom 

chlamýdií ku konkrétnym ochoreniam a taktiež rôznymi diagnostickými metódami. U 
chovateľov vtákov, exotických zvierat, hydiny a domácich zvierat sa dokazuje súvislosť 
latentnej chlamýdiovej infekcie so širokým spektrom ochorení. Tieto dôkazy sú aj u ich 
rodinných príslušníkov. 

Predložené údaje, spracované na základe hlásení príslušných Regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva a listov epidemiologického vyšetrenia poskytnú obraz o výskyte 
ornitózy – psitakózy na Slovensku v roku 2006, kedy bolo hlásených 7 ochorení u ľudí, z toho 
1 úmrtie (v roku 2001 – 4, 2002 – 7, 2003 – 1, 2004 – 4, 2005 – 8, 2006 – 7). Ochorenia sa 
vyskytli v 5 prípadoch v Košiciach. Jeden prípad bol z Košice – vidiek a jedno ochorenie ženy 
z Piešťan z decembra 2005 malo za následok úmrtie pacientky v januári 2006, kedy bolo aj 
hlásené. 

42-ročná pacientka z okresu Piešťany pracovala ako vedúca výroby v obchode 
zameranom na predaj anduliek a papagájov. Do jej náplne práce patrilo aj kŕmenie vtáctva. 
Pri prvých príznakoch ochorenia bol naordinovaný Zinat. Vzhľadom na pretrvávanie 
vysokých teplôt s príznakmi dyspnoe bola hospitalizovaná na Internom oddelení 
v Piešťanoch, s diagnózou bilaterálna alárna pneumónia s respiračnou insuficienciou. Pre 
progresiu ochorenia (začínajúca ťažká sepsa s respiračným zlyhávaním) bola pacientka 
preložená na OAIM, kde po dvoch týždňoch od začiatku ochorenia zomrela. Na OAIM bola 
pacientka preložená vtedy, keď sa dokázali vysoké hladiny IgM a IgA protilátok v ELISA 
a IF teste s antigénom Chlamydophila (Chlamydia) psittaci. Klinicky ochorenie prebiehalo 
pod obrazom ťažkého horúčkovitého ochorenia s obojstrannou intersticiálnou pneumóniou, 
následným septickým šokom a multiorgánovým zlyhaním. Vyšetrované sérum vykazovalo aj 
nižšie hladiny protilátok s antigénom C. pneumoniae (IgA – 512, IgG a IgM – 64). Diagnóza 
pneumónie chlamýdiovej etiológie bola potvrdená izoláciou pôvodcu ochorenia C. psittaci 
z pľúcneho tkaniva pacientky odobratého pri autopsii (SAV – Bratislava).  

Pri epidemiologickom vyšetrovaní na pracovisku pacientky bolo zistené ďalšie, 
niekoľko dní trvajúce febrilné ochorenie u 30 ročnej spolupracovníčky, ktorá bola ihneď 
odoslaná na infekčné ochorenie. Po liečbe doxycyklínom a cefuroxinom došlo k uzdraveniu 
pacientky. Sérologicky bola potvrdená vysoká pozitivita IgG protilátok proti Chlamydia 
pneumoniae. Veterinárny lekár vykonal v ohnisku nákazy epizootologické opatrenia, pričom 

                                                
1Práca bola riešená s podporou grantovej agentúry VEGA MŠ SR, projekt č. 1/2302/05 a VEGA SAV SR 
č. 2/6199/27. 
 

Životné podmienky a zdravie, 2008 



 302 

bolo utratených 5 anduliek, u ktorých boli na Chlamydophila (Chlamydia psittaci) dubiózne 
výsledky. Predajňa bola počas karantény pod veterinárnym dohľadom. 
 

Hlásené ochorenia na ornitózu – psitakózu na Slovensku v r. 2006 
1. kazuistika  

42-ročná žena, pracovníčka Zooproduktu Piešťany  
Dátum ochorenia: december 2005 
Hlásené: január 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 24. 12. 2005 
ELISA: IgG – titer 200, IgM, IgA – titer 800 
IF test: IgA 1:1024, IgM 1:128, IgG 1:64 
Dokázané aj protilátky proti chrípke typu B 
Priebeh ochorenia: ťažké horúčkovité ochorenie s obojstrannou intersticiálnou pnemóniou, s 
následným septickým šokom a multiorgánovým zlyhaním 
Exitus: 4. 1. 2006 
Prameň nákazy: andulky, papagáje, kŕmenie vtákov v rámci pracovnej činnosti  

2. kazuistika 
47-ročný muž, pracovník Telecomu z Košíc  
Dátum ochorenia: marec 2006  
Hlásené: marec 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 3. 3. 2006 – RVK 1:8 +++ 
Priebeh ochorenia: kašeľ, zimnica  
Prameň nákazy: týždeň pred ochorením odstraňoval z balkóna trus holubov 

3. kazuistika 
69-ročná žena, dôchodkyňa z Košíc  
Dátum ochorenia: apríl 2006 
Hlásené: apríl 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 18. 4. 2006 – RVK 1:8 +++  
Priebeh ochorenia: od januára vlhký kašeľ 
Prameň nákazy: kontakt s holubím trusom na balkóne 

4. kazuistika 
17-ročný študent SPŠ strojníckej z Košíc  
Dátum ochorenia: máj 2006 
Hlásené: máj 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 5. 4. 2006 – RVK 1:8  
Priebeh ochorenia: od jesene 2005 kašeľ, teploty, nádcha 
Prameň nákazy: kontakt s holubím trusom na balkóne 

5. kazusitika 
16-ročný študent SPŠ strojníckej z Košíc  
Dátum ochorenia: máj 2006 
Hlásené: máj 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 15. 5. 2006 – RVK 1:16  
Priebeh ochorenia: asi 14 dní kašeľ, výtok z nosa 
Dg: zápal horných dýchacích ciest 
Prameň nákazy: niekoľko rokov chová andulky 

6. kazuistika 
23-ročný študent TU z Košíc  
Dátum ochorenia: júl 2006  
Hlásené: júl 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 27. 7. 2006 – RVK 1:32  
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Priebeh ochorenia: asi 3 týždne dusivý kašeľ 
Prameň nákazy: neudávaný 

7. kazuistika 
58-ročný opravár vysávačov zo Sene, Košice – vidiek  
Dátum ochorenia: august 2006 
Hlásené: august 2006 
Vyšetrenie vzoriek: 14. 8. 2006  
C. psittaci – RVK 1:8 +++  
RS vírus 1:8, chrípka 1:32 
Priebeh ochorenia: zväčšené lymfatické uzliny na krku, T 39 ºC, bolesti hlavy, výtok z nosa 
Prameň nákazy: kontakt s prachom pri oprave vysávačov 

 
Záver 
Epidemiologická situácia vo výskyte ornitózy – psitakózy v roku 2006 potvrdila, že 

nákaze sú vystavení profesionálne exponovaní ľudia v chovproduktoch a predajniach 
okrasného vtáctva, ale aj ich chovatelia a ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s trusom a 
výlučkami infikovaných vtákov. Verejnosť by mala byť informovaná o riziku nákazy 
ornitózou – psitakózou od infikovaných vtákov pri ich chove v domácnostiach i pri výkone 
povolania. 
 
Literatúra: 
1. Analýza epidemiologickej situácie na Slovensku v roku 2006 – mesačné hlásenia, Banská Bystrica: RÚVZ. 
2. Analýza epidemiologickej situácie na Slovensku v roku 2001 – 2005 – mesačné hlásenia, Banská Bystrica: 

RÚVZ. 
3. Bálint O a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. Martin: Osveta, 2000, 483 s. 
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SCREENING SYFILIS – STRATEGIE A METODIKA  
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1Státní zdravotní ústav Praha, Česká republika 

ředitel: MUDr. J. Volf, PhD. 
2Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK Praha, Česká republika 

přednosta: prof. MUDr. V. Bencko, DrSc. 
 

Syfilis patří mezi celosvětově rozšířená závažná onemocnění. Podle odhadů WHO 
jsou ročně nově diagnostikovány miliony onemocnění (1999 – 12 milionů, s maximem 
v rozvojovém světě), což má za následek 2 000 000 ohrožených těhotenství ročně (25% končí 
potratem a 25% porodem nemocného novorozence). 

Rovněž ve vyspělých zemích (západní Evropa) dochází k nárůstu incidence zhruba od 
konce 90. let minulého století (3). V České republice se tento trend projevil výrazně ihned po 
roce 1989 (4). Zásadní roli v šíření hraje zejména rizikové sexuální chování a rovněž příliv 
migrantů z oblastí s nesrovnatelně vyšší incidencí (např. země bývalého SSSR). 

90% případů je přeneseno pohlavním stykem (koitálním, orálním nebo análním), 10% 
infekcí nepohlavně (transplacentárně – vrozená onemocnění; náhodný kontakt s lézí – líbání; 
profesionální expozice; teoreticky je možný i přenos krevní transfúzí - v posledních 30 letech 
byly v odborné literatuře popsány pouze 3 případy, nebo kontaminovaným předmětem – 
nasliněná tetovací jehla). Infekce postihuje nejčastěji ženy a muže mezi 15 – 30 lety věku. 
 

Etilogické agens (1, 6) – Treponema pallidum subspecies pallidum (TPP) 
Jejím přirozeným hostitelem je pouze člověk, experimentálně některé druhy 

vnímavých savců (subhumánní primáti, králík, morče, vepř domácí). 
Příbuzná agens – Treponema pallidum subsp. endemicum, Treponema pallidum subsp. 

pertenue, Treponema carateum – způsobují nevenerické treponematózy, onemocnění 
nejčastěji dětské populace endemických oblastí (tropy a subtropy). Značná genetická 
příbuznost (> 95%) mezi těmito bakteriemi se projevuje ve shodné morfologii a protilátkové 
odpovědi makroorganizmu na probíhající onemocnění. Dosud proto není možné odlišit 
bakterie mikroskopií nativního preparátu, přímou imunofluorescenční mikroskopií, průkazem 
vytvořených protilátek ani běžně používanými molekulárně-genetickými metodami.  
 

Diagnostika (2, 5, 6) 
Vzhledem k závažnosti a povaze onemocnění není indikována pouze klinickým 

podezřením, ale je rovněž součástí obligátních vyšetřovacích schémat: 
- u dárců krve, tkání a orgánů, 
- v rámci prenatální péče, 
- základní screening novorozenců, 
- předoperační příprava, 
- za hospitalizace. 
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Přímá diagnostika 
Detekce bakterie TPP v biologickém materiálu je vhodná v stadiu, kdy je biologický 

materiál s treponematy přístupný odběru a kdy lze očekávat jejich přítomnost v dostatečném 
množství (zejména časná manifestní syfilis). Využití a standardizace přímých testů je však 
ovlivněno celou řadou podmínek, které mohou výrazně snížit citlivost vyšetření (lidský 
faktor, časová prodleva, náklady na provedení testu a jeho skutečný význam pro konkrétní 
stanovení diagnózy). 

Mezi klasické přímé testy patří: 
Zástinová mikroskopie – základní, standardní vyšetření při podezření na syfilitickou 

lézi na kůži nebo sliznici. Umožňuje vyšetřit serózní exsudát ze syfilitických lézí, liquor 
(CSF), amniovou tekutinu apod. Jedná se o vyšetření nativního preparátu a vyžaduje okamžité 
zpracování zkušeným personálem. Identifikace bakterie spočívá v posouzení morfologie a 
motility (značné ovlivnění viskozitou prostředí a subjektivní chybou). Metoda není vhodná 
pro vyšetření tkání (z technických důvodů), vzorky odebrané z dutiny ústní mohou být falešně 
pozitivní, je možná záměna se zcela morfologicky shodnou, nepatogenní Treponema 
denticola. 

Přímá imunofluorescence (DFA-TP) – klade sice stejné nároky na erudici personálu 
při odběru a zpracování vzorku, umožňuje však vyšetřovat fixovaný preparát (serózní exsudát 
z lézí, CSF, amniovou tekutinu, tkáně) s časovým odstupem v adekvátně vybavené laboratoři. 
Eliminuje také problém morfologické shody s nepatogenními treponematy z dutiny ústní. 
Nevýhodou jsou náklady na techniku (fluorescenční mikroskop) a nedostupnost komerčního 
diagnostika na našem trhu.  

Impregnace kovy (stříbření) – původní histologická metodika je zdlouhavá a zatížená 
řadou artefaktů (změna morfologie mikrobů). 

Inokulace zvířecímu hostiteli (RIT – rabbit infectivity test) – zcela experimentální 
metoda, která nemá pro klinickou praxi reálný diagnostický význam.  

Molekulární diagnostika – PCR (polymerase chain reaction, polymerázová řetězová 
reakce). Využití PCR k přímému průkazu DNA TPP v suspektních lezích a v liquoru přináší 
téměř 100 % specificitu (treponemata, která se vyskytují v naší zeměpisné oblasti mají pouze 
5 % homologii genomu s TPP). Citlivost testu je srovnatelná s RIT a blíží se 1 
mikroorganismu/5 μl. Jako biologický materiál pro průkaz přítomnosti mikroba lze použít 
stěry z lézí, biopsii, plnou krev, CSF, tkáň, amniovou tekutinu, placentární trofoblastické 
klky, do parafinu zalité tkáně. Materiál není nutné zpracovávat bezprostředně po odběru a je 
možné jej přepravovat bez zvláštních opatření, pokud je cílovou molekulou DNA. Stanovení 
přítomnosti TPP v CSF je specifické (není zkřížená reaktivita s borreliemi či jinými 
bakteriemi, případně viry) a má rozhodující vliv na prognózu onemocnění i přístup k léčbě. 
V poslední době jsou testovány možnosti rutinního využití PCR určení jednotlivých kmenů 
TPP (epidemiologie). 
 

Nepřímá diagnostika 
Průkaz protilátek v séru, plazmě nebo CSF, u imunokompetentního pacienta je možné 

nalézt protilátkovou odpověď na přítomnost treponemat serologickými testy zhruba od 4. – 5. 
týdne po infekci a dále většinou během celého života (a to i po úspěšné léčbě, tř. IgG). 
Spolehlivost a reprodukovatelnost vyšetření protilátek v krvi a liquoru je důvodem jeho 
nezastupitelnosti při rutinní diagnostice. 

Netreponemové testy, prokazující nespecifické antikardiolipinové protilátky (mikro- a 
makroflokulační metodiky – RPR, VDRL aj.), jsou využívány (v kombinaci s treponemovými 
testy) ke screeningu a k posouzení aktivity choroby a úspěšnosti léčby (vzestup, resp. pokles 
titru protilátek). Protilátky jsou detekovatelné již cca 4 týdny po infekci. 
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Jsou však zatíženy poměrně vysokým procentem (2 – 10%) falešně pozitivních 
výsledků a také výskytem falešně negativních reakcí (v počátku onemocnění před 
sérokonverzí; u pozdní latentní syfilis představuje až 30% případů; zonální fenomén u akutní 
syfilis). Zonální fenomén se může projevit u sér s vysokým titrem specifických a 
nespecifických protilátek v době akutní syfilis (1 – 2%)a znamená únik aktivních, infekčních 
případů onemocnění. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není vhodné používat 
netreponemové testy jako jediný screeningový test.  

Treponemové testy jsou založeny na principu detekce specifických protilátek proti 
antigenům TPP (lipoproteinům). Sérokonverzi jsou schopny zachytit okolo 5. – 6. týdne po 
infekci. Patří k nim testy screeningového panelu (TPHA, TP-PA, EIA, ELISA, 
chemiluminiscence) i konfirmační testy k ověření diagnózy (FTA-ABS, western blot). Je 
možno jimi odděleně vyšetřovat IgM třídu protilátek (posouzení aktivity syfilis a úspěšnosti 
léčby, intrauterinní infekce). Samozřejmě i zde je nutné počítat s možným výskytem falešně 
negativních reakcí, zejména v inkubační době a na počátku I. stadia, (cca 2% u testů pro třídu 
IgG a až 30% u testů pro třídu IgM) a falešně pozitivních (cca 1 – 2%) reakcí. 
 

Diskuze 
Nemožnost kultivovat TPP in vitro je významným nedostatkem při objektivním 

průkazu syfilis. 
Žádný z přímých testů není schopen spolehlivě detekovat přítomnost treponemat 

v krvi a tím monitorovat infekční riziko. Protilátky (IgM) mohou pouze naznačit aktivitu 
procesu. 

S rozvojem molekulární biologie a diagnostiky se nabízí nové možnosti. Standardní 
test odpovídající správné laboratorní praxi (včetně kontroly falešně negativních výsledků) 
vhodně doplní sérologické testy, které v diagnostice syfilis mají a budou mít klíčovou a 
nezastupitelnou roli.  
 V poslední době se znovu dostává do popředí zájem o vyšetřování biologického 
materiálu odebraného neinvazivně (např. moč, sliny) 
 

Závěr 
Syfilis zůstává, vzhledem ke způsobu šíření, stále významným epidemiologickým 

problémem. Je i jednou z priorit ECDC a EU – patří spolu s kapavkou mezi 10 pilotních 
infekcí ECDC.  

Využití obligátních vyšetřovacích postupů (u těhotných, novorozenců, dárců krve, 
tkání, orgánů a při diferenciální Dg. aj.) a dodržování zákonných norem je jedním 
z nejúspěšnějších nástrojů v boji s jejím výskytem v populaci. 
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Cestovanie do krajín tropického a subtropického pásma je čoraz populárnejšie a 

každoročne až 50 miliónov ľudí cestuje do oblastí s vysokou prevalenciou hnačkových 
ochorení. Riziko spojené s cestou do tropických krajín dokresľuje aj fakt, že 8 – 20% 
cestovateľov po návrate musí vyhľadať odbornú lekársku pomoc. Predovšetkým rozvojové 
krajiny Južnej a Juhovýchodnej Ázie, Južnej a Strednej Ameriky, Stredného Východu 
a Afriky sú vysoko rizikové s 20 – 60% rizikom vzniku gastrointestinálnych infekcií 
v dôsledku kontaminovaného jedla a vody. Nebezpečné je, že vzhľad, chuť a vôňa 
kontaminovaného jedla môže byť nezmenená. Priebeh alimentárnych infekcií v závislosti od 
druhu patogénu a zdravotného stavu môže byť mierny, avšak v niektorých prípadoch môže 
mať smrteľné dôsledky. 
 Pred vycestovaním (cca 2 mesiace) je nutné navštíviť oddelenie cudzokrajných chorôb 
a informovať sa na odporúčané očkovanie a zdravotné riziká v cieľovej krajine. 
 Najčastejšími infekciami u cestovateľov v tropických krajinách sú alimentárne nákazy. 
Riziko alimentárnej infekcie/intoxikácie závisí od pôvodu jedla, jeho uskladnenia, spôsobu 
prípravy a miesta predaja. Dominantným infekčným agens sú baktérie (vo viac ako 80%), 
nasledované vírusmi (0 – 36%) a parazitmi (0 – 20%).  

Alimentárne bakteriálne intoxikácie (S. aureus, B. cereus) sú charakteristické veľmi 
krátkou inkubačnou dobou a prevládajúcou symptomatológiou z hornej časti tráviaceho traktu 
(nauzea, vracanie, bolesti brucha, hnačka, vyčerpanie). V klinickom obraze intoxikácie 
toxínom Cl. botulinum sú charakteristické neurologické príznaky: poruchy zraku, vertigo, 
brnenie a paralýza. U väčšiny patogénov spôsobujúcich alimentárne infekcie dochádza 
k deleniu agens až po ingescii a preto majú aj dlhšiu inkubačnú dobu s typickou 
gastrointestinálnou symptomatológiou (Salmonella, Clostridium perfringens, V. cholerae, E. 
coli, Yersinia spp., Listeria spp., Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum), avšak 
niektoré alimentárne infekcie (S. typhi, L. monocytogenes, C. jejuni) sú charakteristické 
celkovými príznakmi ako horúčka, zimnica, nepokoj, vyčerpanosť, bolesti, zdurené 
lymfatické uzliny. 
 Dostatočná tepelná úprava jedla je kľúčová z hľadiska prevencie alimentárnych 
infekcií, pretože jedlo je často kontaminované už primárne alebo sekundárne počas 
spracovania alebo uskladnenia. Najčastejšie sú kontaminované plody mora (hepatitída A, 
baktérie rodu Aeromonas, Plesiomonas a Vibrio cholerae), kuracie a hovädzie mäso (E. coli), 
šalát, zelenina a nepasterizované mliečne produkty (brucelóza, listerióza, TBC). Hovädzie, 
bravčové, rybacie mäso, plody mora a vodné rastliny sú rizikové z hľadiska prenosu 
parazitárnych patogénov (trichinelóza, pásomnice, anisakiáza, clonorchiáza, paragonimóza, 
fasciolóza). Šalát a surová zelenina sú často kontaminovaná sekundárne pri manipulácii 
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rukami alebo vodou. Treba myslieť aj na riziko premnoženia S. aureus v nevhodne 
uskladnenom jedle. 

Postupy na zníženie rizika: 
- dôkladne prepečené mäso a ryby, nie zohrievané; 
- uvarené, umyté, resp. ošúpané ovocie a zeleninu; 
- jedlá s ktorými netreba veľa manipulovať sú bezpečnejšie; 
- mliečne produkty len z osvedčených obchodov; 
- komerčne pripravené majonézy sú bezpečnejšie (ocot, citrónový džús a soľ zabíja 

baktérie Salmonella); 
- primeraná konzumácia alkoholu. 

Ktoré jedlá nekonzumovať? 
- surové mäso a ryby, mäkkýše, sushi (ak nebolo zmrazené); 
- surovú zeleninu (hlavne listovú zeleninu v reštauráciách); 
- vlastnoručne neošúpané ovocie alebo ak je prasknutý, poškodený povrch (melón – 

injekcia vody); 
- vodné rastliny v Ázii; 
- surové, slabo uvarené vajcia, nepasterizované mlieko, syry; 
- jedlo od pouličných predajcov, ak nie je horúce a dobre prepečené; 
- jedlo, ktoré bolo na slnku (mliečne produkty); 
- zohrievané jedlo. 
 Umývanie rúk je najjednoduchším a najlacnejším preventívnym opatrením znižujúcim 
riziko nielen hnačkových ochorení ale aj nádchy a respiračných vírusových infekcií. Vždy je 
potrebné pred jedlom umyť si ruky s mydlom alebo s dezinfekčným prostriedkom. Vždy si 
dôkladne umyť ruky predovšetkým ak máte hnačku, ste v kontakte s niekým kto má hnačku, 
po použití toalety, resp. kontakte s človekom, ktorý má hnačku na zníženie prenosu patogénov 
prenášaných priamym kontaktom (Shigella, Giardia, vírusová gastroenteritída). 
 Niektoré patogény spôsobujúce alimentárne infekcie patria medzi zoonózy (E. coli, 
Salmonella a Campylobacter) a preto je nutné vyhýbať sa kontaktom so zvieratami, 
nekonzumovať jedlá a nepiť v ich prítomnosti (ZOO). Prísna hygiena rúk je i v tomto prípade 
zlatým štandardom. 
 Pri výbere reštaurácie je dobré sa spýtať domácich, ktorá reštaurácia je bezpečná. 
Všeobecne sa tvrdí, že čínske reštaurácie sú bezpečnejšie kvôli príprave zväčša čerstvých 
jedál, naopak mexické reštaurácie sú menej bezpečné. Pri výbere reštaurácie nám pomôže 
kontrola, či sú taniere a poháre čisté, aká je hygiena na WC, či nie je veľa múch v reštaurácií, 
či sú odpadky vhodne uskladnené, alebo či je personál čisto oblečený. 
 Ďalším významným zdrojom infekcie je voda, resp. nápoje. Prevarená alebo chemicky 
upravená voda nepredstavuje žiadne riziko, treba si však uvedomiť, že mechanická filtrácia 
vody neodstraňuje vírusy. Tiež je nutné sa vyhnúť vode z vodovodu, lokálne plnenej vode a 
ľadu. Aj na pohľad priezračná a čistá voda v prírode môže byť kontaminovaná giardiami, 
kryptosporídiami, kampylobaktermi. 
 Napriek tomu, že zásady, ktoré treba dodržiavať na redukciu rizika sú notoricky 
známe („Boil it, cook it, peel it, or forget it“), väčšina (98%) z nás na ne rýchlo zabudne. 
 Pre zdravých cestovateľov sa neodporúča rutinná profylaxia. Cestovná lekárnička by 
mala obsahovať lieky na liečbu hnačky ako napr. loperamid.  
 Ak ide o explozívnu hnačku, treba ihneď začať liečbu antibiotikami spolu 
s loperamidom a rehydratáciou (ORS). Rovnako aj v prípade dyzentérie (krv v stolici, 
horúčka). Antibiotikami prvej voľby sú chinolóny, ako druhá línia sa používa azitromycin. 
Zvýšenú opatrnosť treba v prípade nebezpečných príznakov: krv v stolici, vysoká horúčka, 
pretrvávajúce vracanie, silné bolesti, únava, dehydratácia. Ak sa príznaky nezmiernia po 
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antibiotickej liečbe do 48 hodín, resp. ak sa prehlbuje dehydratácia, je nutné vyhľadať 
lekársku pomoc.  
 Polievka, slané krekery a dostatok nápojov pomáhajú udržať hydratáciu, na normálnu 
stravu sa odporúča prejsť čo najskôr. 
 Ak sa v etiológii potvrdia giardie a améby (10%), liekom voľby je metronidazol. 
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Lepra (malomocenstvo) je chronické infekčné ochorenie vyvolané acidorezistentnou 

tyčinkou Mycobacterium leprae (Hansenov bacil), ktoré postihuje prevažne periférnu nervovú 
sústavu, kožu a sliznice. Podľa WHO ako „case of leprosy“ sa považuje jedinec javiaci 
príznaky lepry, bez ohľadu na to, či bola bakteriologicky overená alebo vyžaduje 
chemoterapiu. 
 

Výskyt 
V minulosti bolo toto ochorenie celosvetovo rozšírené. V súčasnosti sa lepra vyskytuje 

najmä v tropických a subtropických krajinách s nízkou sociálnou a ekonomickou úrovňou. 
Najvyššia koncentrácia ľudí infikovaných leprou v roku 2006 bola zaregistrovaná 
v Juhovýchodnej Ázii (najmä India), čo predstavuje 77% všetkých prípadov lepry na svete 
s prevalenciou 5/10 000 obyvateľov. Prevalencia v Afrike sa pohybuje medzi 2 – 4,7/10 000 
obyvateľov. V Južnej Amerike je najviac prípadov lepry v Brazílii, kde je prevalencia 
4,3/10000 ľudí. Európa, Blízky Východ a Západný Pacifik reprezentuje len 2,8% z celkového 
množstva infikovaných. 

Malomocní (lepromatózni) pacienti boli a stále sú stigmatizovaní a odsúvaní na okraj 
spoločnosti ako nečistí, čo má vážne sociálno-ekonomické následky. V súčasnosti sa preferuje 
označenie chorých ako ľudia s Hansenovou chorobou a upúšťa sa od názvu lepers – leprotici. 

 
Epidemiológia 
Prameňom nákazy je chorý človek, najmä s lepromatóznym typom ochorenia. Pacienti 

s léziami, ktorí sú iba slabo bakteriologicky pozitívni, prichádzajú do úvahy ako pramene 
nákazy výnimočne. Pôvodca sa prenáša najčastejšie vzdušnou cestou (kvapôčková infekcia) 
a porušenou kožou. Neporušenou kožou M. leprae nepreniká. Boli popísané prípady 
inokulácie napr. lekárskymi nástrojmi, pri očkovaní a tetovaní. Možný je prenos materským 
mliekom a transplacentárny prenos. Najdôležitejším faktorom pre prenos ochorenia je 
dlhodobý, úzky kontakt s infekčnou lepromatóznou formou ochorenia (napr. spoločná 
domácnosť, používanie posteľnej bielizne, nosenie odevu po chorom). 

V rodinách, kde žije pacient masívne vylučujúci bacily, je riziko nákazy kontaktom až 
4 razy väčšie ako v rodinách, kde žije pacient s epidemiologicky nezávažnou formou 
(tuberkuloidnou). Incidencia u lekárov a ošetrovateľov, ktorí prichádzajú do styku 
s lepróznymi pacientmi, je rovnaká, prípadne nižšia ako u obyvateľov danej oblasti. 
 Niektorí ľudia ani po inokulácii infekčného materiálu neochorejú. Je to spôsobené 
geneticky determinovanou rezistenciou, prípadne vnímavosťou. Uvádza sa, že vďaka 
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imunitnému systému asi 3 – 4% nakazených neochorie. Pôvodní americkí indiáni sú 
prirodzene imúnni voči ochoreniu. 
 Lepra postihuje najmä mladých ľudí v produktívnom veku a v tropických krajinách je 
jednou z najčastejších príčin slepoty. 
 

Klinický obraz 
Inkubačná doba je dlhá, pri tuberkuloidnej forme 2 – 3 roky, pri lepromatóznej 7 

rokov. Ochorenie prebieha najčastejšie ako subklinická infekcia. 
 Skorým príznakom býva pocit suchosti nosovej sliznice, nádcha, opakujúce sa 
epistaxy, spavosť, bolesti hlavy, zvýšená teplota, parestézie, neuralgia, artralgia 
a lymfadenopatia. Klinicky sa rozoznávajú 4 základné formy. Po infekcii vzniká najskôr 
necharakteristický zápalový infiltrát, tzv. indeterminovaná forma, ktorá prechádza do jednej 
z dvoch polárnych foriem. U hyperergických pacientov vzniká tzv. tuberkuloidná forma, 
u anergických lepromatózna forma. Medzi týmito krajne vyhranenými formami vzniká 
v závislosti od reakcie organizmu prechodná, tzv. bipolárna forma a rôzne prechodné formy, 
ktoré sú raz bližšie k tuberkuloidnej forme, tzv. bipolárna tuberkuloidná forma, inokedy zase 
k lepromatóznej forme. 
 

Diagnóza 
Stanovuje sa predovšetkým na základe klinických prejavov a porúch citlivosti na 

teplo, chlad a dotyk, ktoré môžu byť mesiace a roky jediným príznakom lepry. Pri podozrení 
na lepru sa vždy robí bakteriologické vyšetrenie excidovaných vzoriek kože a výterov (sekrét 
z nosnej sliznice). Pri negatívnom bakteriologickom náleze vo vzorkách kože sa robí 
histologické vyšetrenie. V posledných rokoch bola v diagnostike navrhnutá aj PCR 
(polymerázová reťazová reakcia). 

Mitsudova reakcia (lepromínový test) je test, pri ktorom sa podávajú intradermálne 
usmrtené mykobaktérie. Pozitívna reakcia sa prejaví o 7 dní minimálne 3 mm infiltrátom 
a vrcholí o 2 – 3 týždne. Reakcia je pozitívna pri tuberkuloidnej forme. Je výrazom dobrej 
aktuálnej obrany organizmu. Negatívna reakcia pri lepromatóznej forme je odrazom 
nepriaznivej prognózy. 

V podmienkach rozvojových krajín je diagnostika založená len na klinických 
prejavoch. 

 
Terapia 
Zavedenie sulfónov v r. 1947 bolo medzníkom v liečbe lepry. Majú bakteriostatický 

a čiastočne aj baktericídny účinok. Pri monoterapii však rýchlo vzniká rezistencia ako napr. aj 
pri rifampicíne. Preto od roku 1981 sa zaviedla kombinovaná terapia (MDT). 
 Tuberkuloidná forma sa lieči 9 mesiacov kombináciou dapsonu 100 mg 1 x denne + 
rifampicin 600 mg 1 x mesačne. 
 Lepromatózna forma sa lieči 12 mesiacov kombináciou dapsonu 100 mg 1 x denne + 
clofazimin 50 mg 1 x denne 600 mg 1 x mesačne + clofazimin 300 mg + rifamampicin 1 x 
mesačne. 
 

Eliminácia lepry 
 Lepra je ochorenie, ktoré sa dá eliminovať, preto WHO vyhlásila plán eliminácie lepry 
do roku 2000, ktorý však ešte nebol naplnený. Základnými bodmi boja proti lepre je včasná a 
rýchla detekcia chorých a všade dostupná liečba (multi drug treatment od r. 1981). 
 Liečba je dlhodobá (9 až 12 mesiacov) a účinná. Relaps po liečbe je menej ako 0,1%. 
Zavedením MDT výrazne vzrástol počet krajín, kde je lepra eliminovaná (prevalencia menej 
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ako 1/10000 obyvateľov). V roku 1966 bolo celosvetovo 2,8 mil. a v roku 2000 0,75 mil. 
infikovaných. 
 V Južnom Sudáne počas nášho 4-ročného pôsobenia sa nám účinnými preventívnymi 
opatreniami podarilo výrazne zredukovať výskyt ochorenia a Sudán t.č. patrí medzi krajiny, 
kde je lepra eliminovaná (prevalencia menej ako 1/10000). 
Prvým krokom boli: 
- edukácia obyvateľov (boj proti sociálnej stigmatizácii), vyškolený lokálny personál 

(home care team), ľudia, ktorí aktívne vyhľadávali chorých a privádzali ich do nemocnice 
za účelom nastavenia na liečbu, pacientom denne podávali liečbu a pri zhoršení stavu 
indikovali prevoz do nemocnice, 

- zriadenie leprozária v nemocnici (liečba komplikácií a ťažkých stavov, školenie home 
care team), 

- snaha o začlenenie osady malomocných do dediny (škola situovaná v blízkosti 
malomocných), 

- materiálna pomoc (jedlo, odevy, zdravotné pomôcky). 
 

Prevencia 
 V okolí výrazne bakteriologicky pozitívnych prameňov nákazy sa kontakty sledujú 5 
rokov, v prípade slabo bakteriologicky pozitívnych 2 roky. 
 Pri výteroch z nosa a excízií môže dôjsť k tvorbe aerosólu M. leprae. Preto je vhodné 
sa pri vyšetrení chrániť štítom a maskami ako pri chorých s tuberkulózou. 
 M. leprae je značne rezistentné na bežné dezinfekčné prostriedky, používa sa Lyzol 
v riedení 2 – 5%. V prípade poranenia, kedy je nebezpečenstvo inokulácie M. leprae, sa urobí 
široká excízia a začne sa liečba terapeutickými dávkami. 
 Očkovanie BCG vakcínou chráni približne 50% (20 – 80%) očkovaných proti nákaze 
malomocenstvom (hlavne tuberkuloidnej forme), nemožno ju však považovať za špecifické 
opatrenie proti lepre. 

Úspešný boj proti lepre vyžaduje špeciálne zameranie a preškolenie zdravotníckeho 
personálu, zvýšenie zdravotníckej osvety a riešenie sociálno-ekonomických problémov 
chorých. 
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Úvod 
Environmentálna výchova je výchova smerovaná k ochrane a tvorbe životného 

prostredia na všetkých úrovniach spoločnosti. Environmentálna výchova a vzdelávanie 
(EVaV) na Slovensku je integrálnou súčasťou existujúceho výchovno-vzdelávacieho procesu 
a má svoje špecifické postavenie. Realizácia jej cieľov závisí od organizačného, 
inštitucionálneho a legislatívneho zabezpečenia a medzirezortnej, medzisektorovej 
a medzinárodnej kooperácie. 

Obsah environmentálnej výchovy umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 
medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, 
ktorými sa riadi život na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok, 
ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších živých organizmov. Rovnako významné je pochopenie 
sociálnych a kultúrnych vplyvov, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu. Tieto 
poznatky a schopnosti človeka determinujú proces intelektuálneho a praktického 
rozhodovania a uvedomovanie si vplyvov ľudskej činnosti na kvalitu života na Zemi (1). 

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie charakterizujeme ako proces celoživotného 
vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu 
celospoločenského konania, ktorý je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu. Z tohto 
je zrejmé, že z hľadiska výchovného a vzdelávacieho potenciálu má preň najväčší význam 
školský systém, ktorý tvoria predškolské zariadenia, základné, stredné a vysoké školy, 
univerzity tretieho veku, vzdelávacie inštitúcie riadené vysokými školami, metodické centrá, 
inštitúty ďalšieho vzdelávania a podobne (2). 

Súčasný stav je možné charakterizovat viacerými nedostatkami – nedostatok 
finančných zdrojov, dlhoročná nekoordinovanosť rozvoja štátnych i neštátnych 
stredísk/centier environmentálnej výchovy v zmysle komplexnej stratégie rozvoja 
environmentálnej výchovy a vzdelávania zameranej na všetky cieľové skupiny. O to väčšia 
výzva stojí pred zástupcami všetkých relevantných rezortov a sektorov – nájsť riešenie 
zodpovedajúce potrebám dosiahnutia výzvy trvalo udržateľného Slovenska, v ktorom má 
významné miesto formálna, neformálna i informálna globálna výchova (3). Environmentálna 
výchova má za cieľ prinášať celkom aktuálne environmentálne témy do vyučovania 
a upozorňovať na nebezpečenstvo vplyvu ľudskej činnosti na prírodu a životné prostredie 
človeka. A vychovať ľudí zodpovedných za svoje činy a za svoje prostredie (4).  
 

Organizačné zabezpečenie environmentálnej výchovy a vzdelávania 
Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre tvorbu a ochranu 

životného prostredia je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré v rámci svojej činnosti 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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v zmysle platného Štatútu podporuje environmentálnu výchovu a vzdelávanie; rozvíja s týmto 
zameraním propagačnú, edičnú a dokumentačnú činnosť, podieľa sa na odbornej príprave 
zamestnancov rezortu a regionálnej verejnej správy. Ako vyplýva z Národného 
environmentálneho akčného programu II. i Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR, 
MŽP SR vytvára priestor na rozvoj environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom 
aktivít podriadených odborných organizácií, ktoré zriaďuje v rozsahu svojej pôsobnosti: 
Slovenská agentúra životného prostredia, ktorej jednou z úloh je účasť na zvyšovaní 
environmentálneho povedomia obyvateľstva Slovenska. Prostredníctvom svojich odborných 
pracovísk a stredísk environmentálnej výchovy (SEV) v metodickom riadení Centra 
environmentálnej výchovy a propagácie (CEVaP) sa tak uskutočňuje mimoškolská výchova 
smerovaná k ochrane a tvorbe ŽP na všetkých úrovniach spoločnosti.  

Hlavné aktivity sa sústreďujú na tvorbu metodických materiálov pre mimoškolskú 
environmentálnu výchovu, organizovanie metodických dní environmentálnej výchovy pre 
pedagógov, poradenstvo pre pedagógov a študentov, praktickú výchovu k ochrane životného 
prostredia organizovaním celoslovenských prírodovedných súťaží, gesciu celoslovenských 
programov a projektov s rôznymi partnerskými subkjetmi (Projekt “Živá príroda”, “Projekt na 
podporu inštitucionálneho rozvoja SAŽP” atď.), organizovaním a odborným vedením letných 
environmentálnych táborov, prípravou vlastných vzdelávacích programov a podobne (3). 

Medzi významné medzinárodné projekty environmentálnej výchovy a vzdelávania 
patrí aj projekt pre postihnutú mládež (Vzdelávanie bez bariér I. a II.), ďalej medzinárodná 
spolupráca v rámci asociácie Ecomove International, celoštátne, regionálne i lokálne projekty 
(Hypericum, Letná škola ochrany životného prostredia, Zelená škola, Živá príroda, Praktická 
environmentálna výchova, Ekopaky, Programy pre významné dni životného prostredia a pod.) 
(5). 

CEVaP pre podporu propagácie ochrany a tvorby životného prostredia zabezpečuje 
prípravu a edíciu informačných materiálov, výrobu audiovizuálnych programov určených 
podpore praktickej environmentálnej výchove, vedenie redakcie a vydávanie celoštátneho 
periodika Enviromagazín, organizáciu medzinárodných a celoslovenských konferencií 
zameraných na tvorbu a ochranu životného prostredia, dramaturgické a organizačné 
zabezpečenie medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s 
tématikou tvorby a ochrany životného prostredia, Envirofilm a iných festivalov, vedenie 
tematicky zameranej knižnice a videotéky (Katalóg videotéky) a poskytovanie výpožičných 
služieb (3). V roku 2006 sa uskutočnil už XI. ročník tohto festivalu. Okrem súťažnej 
prehliadky filmov bol pripravený bohatý sprievodný program (konferencie, semináre, besedy 
s odborníkmi pre verejnosť, výstavy). Všetky filmy z festivalu sú uložené vo filmotéke SAŽP 
a pri vhodných príležitostiach premietané (5). Pri MŽP SR je ako poradný a koordinačný 
orgán ministra životného prostredia zriadená Ústredná rada pre environmentálnu výchovu 
a vzdelávanie. Problematiku environmentálnej výchovy a vzdelávania v rezorte životného 
prostredia gestoruje Odbor pre styk s verejnosťou. 

Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné 
a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a pre štátnu starostlivosť 
o telesnú kultúru a mládež je Ministerstvo školstva SR, ktoré vo vzťahu k MŽP SR má podľa 
platného štatútu realizovat spoluprácu pri výchove detí a mládeže k starostlivosti o životné 
prostredie; pri tvorbe profilu absolventa a obsahu VŠ štúdia; pri príprave a realizácii 
vedeckovýskumnej činnosti s environmentálnou problematikou.  

Do celého systému environmentálnej výchovy a vzdelávania vstupujú mimovládne 
organizácie. Veľmi dobre spolupracujú so školskými zariadeniami, čo má v celkovom 
meradle značný vplyv na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku. Napr. 
Slovenský zväz ochrancov prírody, VLK, Zdravé školy, SEVO Špirála – Centrum 
environmentálnych aktivít, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Zivica, Daphne, 
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Centrum mladých ochrancov prírody, Klub Kon-Tiky, Občianske združenie Ekoenergia, 
Sloboda zvierat, Sosna- centrum trvalo udržateľných alternatív, Stredisko ekologickej 
výchovy Dub, Strom života, Zelená linka a iné (3), napr. FEE – Federácia pre 
environmentálnu výchovu. Je to medzinárodná nezisková organizácia. Zastrešuje sieť 
inštitúcií zaoberajúcich sa environmentálnym vzdelávaním a ochranou životného prostredia. 
FEE bola založená v roku 1981, s cieľom podporovať medzinárodnú environmentálnu 
výchovu a myšlienky trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 21. S podporou 
Európskej únie bol v roku 1994 spustený program Ekoškola. Ekoškola je program zameraný 
na environmentálny manažment, certifikáciu a environmentálne vzdelávanie škôl. 
Kombinácia teórie a praxe je ideálnou cestou k zlepšeniu životného prostredia školy a šíreniu 
osvety nielen medzi žiakmi, ale aj v rodinách, miestnych zastupiteľstvách, mimovládnych 
organizáciách atď. Svojou aktívnou účasťou v plánovaní a rozhodovaní majú žiaci možnosť 
priaznivo ovplyvňovať životné prostredie školy. Každá škola by mala prijať sedem 
základných krokov a po splnení stanovených kritérií získať certifikát v podobe Zelenej vlajky 
(4).  

Koncepčné a metodické východiská environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR 
V spolupráci Ministerstva životného prostredia a Ministerstva školstva SR bola 

vypracovaná v roku 1997 a schválená vládou Slovenskej republiky Uznesením č. 486/1997 
„Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania“, formulujúca 37 opatrení na zvýšenie 
účinnosti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Prioritné postavenie v systéme 
environmentálnej výchovy a vzdelávania má a bude mať naďalej environmentálna výchova a 
vzdelávanie v predškolských zariadeniach a na školách všetkých stupňov. Doplňujúco, so 
zreteľom na širokú verejnosť pôsobí mimoškolská environmentálna výchova zabezpečovaná 
kultúrno-osvetovými zariadeniami, masovokomunikačnými prostriedkami, múzeami, 
galériami, knižnicami, odbornými inštitúciami rezortov, miestnou štátnou správou a obcami, 
združeniami občanov i podnikateľskou sférou.  

Špecifický charakter vykazuje environmentálne vzdelávanie v rámci získavania 
osobitnej odbornej spôsobilosti zamestnancov štátnej správy, najmä odborov životného 
prostredia krajských úradov; okresných úradov a Slovenskej inšpekcie životného prostredia. S 
environmentálnou výchovou obyvateľstva úzko súvisí prístup verejnosti k objektívnym 
informáciám o stave životného prostredia a o opatreniach zameraných na zlepšovanie 
životného prostredia – celkove informovanosť obyvateľstva vo vnútornej i vonkajšej 
(globálnej) environmentálnej situácii s možnosťou aktívnej spoluúčasti na ich realizácii. 
Tento proces pritom nemôže prebiehať izolovane a vzhľadom na európsky až celosvetový 
rozsah, cezhraničné environmentálne problémy a vplyvy ako aj medzinárodné záväzky 
Slovenskej republiky, si vyžaduje zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v environmentálnej 
výchove a vzdelávaní.  

Stav úrovne EVaV je pravidelne vyhodnocovaný Štátnou školskou inšpekciou (2). 
Národný program výchovy a vzdelávania ”Milénium”, prijatý uznesením vlády SR č. 
1193/2001, predpokladá transformáciu v oblastiach filozofie výchovy a vzdelávania, obsahu 
vzdelávania (kurikulárna transformácia), prípravy pedagógov, metód a riadenia. Hlavným 
cieľom je vytvoriť poznatkovo-hodnotné školstvo, s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti, 
jej silu vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob pre život v novom tisícročí.  

V roku 1996 schválilo Ministerstvo školstva SR s platnosťou od 1. 9. 1996 učebné 
osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy “Environmentálne minimum”. 
Cieľom environmentálnej výchovy žiakov základných a stredných škôl je formovať a rozvíjať 
také osobnostné kvality, ktoré sa stanú predpokladom pre ochranu a zlepšovanie životného 
prostredia. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na všetkých školách je 
potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh, zacielených na tieto základné súčasti rozvoja 
osobnosti žiakov: 
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- úroveň vedomostí,  
- rozvoj zručností, 
- utváranie postojov.  

Obsah environmentálnej výchovy je organicky spojený s obsahom vzdelávania v 
týchto témach učiva: zachovanie biodiverzity–rozmanitosti života na našej planéte, 
odlesňovanie, erózia pôdy, racionálne využívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia, 
vody, pôdy, úbytok ozónovej vrstvy, kyslý dážď, skleníkový efekt, spotreba energie, odpad, 
urbanizácia, populačná explózia. Optimalizácia environmentálnej výchovy v základných a 
stredných školách vyžaduje akceptovať v procesuálnej sfére najmä tieto základné princípy:  

1. Učiť žiakov o životnom prostredí – získané vedomosti pomáhajú rozvíjať 
vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy životného prostredia miestneho, regionálneho, 
národného alebo globálneho charakteru a významu.  

2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia – rozvíjať zručnosti 
žiakov, ktoré umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo 
životného prostredia školy a jej širšieho okolia.  

3. Vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje 
žiakov, viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia (1). 

K významným aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania patria 
rôzne domáce a medzinárodné podujatia s environmentálnym zameraním: 
- expozície a výstavy, fotografické súťaže, filmové podujatia – Ekotopfilm (posledný 

ročník – v oktobri 2007), Environmentálna jar, Enviro Nitra, Ekoplagát Žilina a mnoho 
ďalších, 

- vydávanie časopisov, farebných letákov a brožúr environmentálneho zamerania,  
- s celoslovenskou pôsobnosťou: Životné prostredie, Enviro-magazín, Ďalekohľad,  
- dôležitými environmentálno-výchovnými prostriedkami sú ďalej vzdelávacie akcie, 

informačné systémy (enviroportál), environmentálno-výchovné prednášky, kongresy a 
v nemalej miere k rozvoju prispievajú celonárodné konferencie EvaV. 

Prípravnou fázou pre tradíciu 3-ročných národných konferencií bola Celonárodná 
konferencia EVaV v r. 1994, nadviazala na ňu 1. národná konferencia o stratégii 
environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách SR v roku 1995 v Bratislave. Na 2. 
národnej konferencii v roku 1998 vo Zvolene sa zhodnotilo plnenie odporúčaní z roku 1995 a 
vyhodnotili sa dosiahnuté výsledky. V Košiciach sa v roku 2001 konala 3. národná 
konferencia, ktorá sa venovala environmentálnym problémom z hľadiska životného štýlu 
tretieho tisícročia. V r. 2004 sa pri príležitosti 45. výročia vzniku Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre uskutočnila 4. národná konferencia (7). Pripravovaná je 5. národná 
konferencia, ktorá by sa mala konať tento rok v Bratislave). 

Medzinárodnou spoluprácou v environmentálnej výchove a vzdelávaní sa na 
celosvetovej úrovni zaoberá viacero organizácií. V systéme OSN ide najmä o Organizáciu 
OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), 
Organizáciu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Svetovú meteorologickú 
organizáciu (WMO), Inštitút OSN pre výchovu a výskum (UNITAR), a Univerzitu OSN, v 
poslednom období aj organizáciu OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Medzinárodnú 
agentúru pre atómovú energiu (IAEA) a Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO) z 
programov o Rozvojový program OSN (UNDP) a o Environmentálny program OSN (UNEP) 
so zastúpením Slovenska v jeho Riadiacej rade. Z komisií ide najmä o EHK v Ženeve a 
Komisiu pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD) v New Yorku a mnohé ďalšie (2).  

 
Záver 
Záverom je potrebné zdôrazniť, že environmentálna výchova a vzdelávanie 

predstavuje zložitý poznávací a hodnotovo uvedomovací proces s cieľom osvojenia si 



 317 

najnovších odborných poznatkov na riešenie otázok súvisiacich so starostlivosťou o životné 
prostredie a v idei trvalo udržateľného rozvoja so súbežným vytváraním hodnotovej orientácie 
environmentálneho vedomia, etiky, postojov a konania. 

S postupne sa prehlbujúcim environmentálnym povedomím, ako výsledkom mnohých 
snáh a iniciatív v oblasti environmentálnej výchovy, rastie aj záujem verejnosti o túto oblasť 
a to je hlavným poslaním environmentálnej výchovy a vzdelávania aj v našich podmienkach. 
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Medicínska pedagogika vychádza zo všeobecných zásad pedagogiky a andragogiky, 

využíva poznatky sociológie medicíny a moderného medicínskeho manažmentu a aplikuje 
tieto poznatky na medicínsku prax, pričom rozvíja možnosti a metódy vysokoškolskej 
výučby. Okrem vypracovania systému prípravy asistentov na pedagogickú činnosť vo 
verejnom zdravotníctve kladú pracovníci katedry dôraz na rozvoj edukačnej stratégie a 
didaktických metód. Dlhodobý pohľad umožňuje porovnávať, ako sa mení paleta jednotlivých 
metód a prispôsobovať výučbu potrebám praxe: 

História Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky sa začína písať v roku 
1977, kedy na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave (ILF) 
vznikol Kabinet medicínskej pedagogiky. Zo širokej palety úloh, ktorými sa obdobné útvary v 
zahraničí zaoberajú bola s prihliadnutím na odporúčania SZO vytypovaná ako najdôležitejšia 
úloha vypracovať a realizovať systém prípravy asistentov na pedagogickú činnosť v medicíne, 
ktorý by im umožnil osvojiť si pedagogické majstrovstvo. Uvedený model prípravy asistentov 
bol úspešne a s pozitívnym hodnotením uvedený do praxe. 

Dňom 1. 1. 1985 bol zrušený Kabinet metodiky a medicínskej pedagogiky a vytvorená 
Katedra medicínskej pedagogiky (KMP). Tým boli vytvorené formálne predpoklady pre ďalší 
rozvoj tohto pedagogického útvaru (1, 2). 

Katedra medicínskej pedagogiky sa 1. 7. 1991 stala jednou zo zakladajúcich katedier 
Školy verejného zdravotníctva. Vedúcim katedry bol prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc. 
Ťažisko práce KMP v tomto období tvorili: 
- semináre o metodike a organizácii ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov nemocníc 

a polikliník, 
- semináre o metodike a organizácii ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov ŠZÚ, 
- didaktika zdravotníckych odborných predmetov, 
- propedeutika vedeckej práce v medicíne, 
- semináre o problematike medzinárodnej spolupráce v zdravotníctve, 
- semináre z medicínskej pedagogiky pre nových pedagogických pracovníkov lekárskych 

fakúlt (3, 5). 
Problematika výchovy k zdraviu bola riešená v rámci Katedry sociálneho lekárstva 

a organizácie zdravotníctva. Táto katedra zriadila subkatedru Výchovy k zdraviu, ktorej 
zakladateľom a dlhoročným vedúcim bol prof. MUDr. Milan Beniak, DrSc.  

Po vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity 1. 9. 2002 sa na báze Školy verejného 
zdravotníctva vytvorila Fakulta verejného zdravotníctva, ktorej prvým dekanom sa stala prof. 
MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. Dňom 1. 12. 2002 vznikla na fakulte Katedra výchovy 
k zdraviu a medicínskej pedagogiky. Vedúcim katedry bol menovaný prof. MUDr. Ladislav 
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Hegyi, DrSc. Odbornými asistentmi katedry sú PhDr. Zuzana Filípková a PhDr. Ivan Bielik, 
MPH (4). 

Pracovníci katedry sú členmi Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov 
v zdravotníctve, ktorá organizuje pravidelné semináre zamerané na oblasť pedagogiky 
v zdravotníctve. Vedúci katedry prof. MUDr. L. Hegyi, DrSc. je členom Slovenskej 
gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Pracovníci katedry zabezpečujú úlohy vedúceho 
redaktora v časopise Geriatria, vedúceho redaktora a jeho zástupcu v časopise Verejné 
zdravotníctvo a Bedeker zdravia (5). 

Katedra výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky v súčasnosti vykonáva 
pedagogickú činnosť predovšetkým na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej 
zdravotníckej univerzity v Bratislave, v oblasti pregraduálneho, špecializačného a 
kontinuálneho vzdelávania. Svoju činnosť realizuje i na niektorých ďalších pedagogických 
útvaroch SZU:  
 V bakalárskom a magisterskom pregraduálnom štúdiu katedra zabezpečuje výučbu 
viacerých predmetov: komunikácia, sociálna prácu, výchova k zdraviu, podpora zdravia. 
Téma: starostlivosť o seniorov sa prednáša v rámci predmetu komunitná medicína.  

V štúdiu Master of Public Health zabezpečuje katedra predmety: starostlivosť 
o starších ľudí, komunikácia a podpora zdravia. V špecializačnom štúdiu zabezpečuje katedra 
špecializačnú prípravu v odbore Výchova k zdraviu. 

V kontinuálnom štúdia zabezpečuje katedra tematické kurzy vo výchove k zdraviu, 
v propedeutike vedeckej práce pre doktorandov a školiace miesta z medicínskej pedagogiky 
pre nových pedagogických pracovníkov SZU. 

Zároveň pôsobí ako školiace pracovisko pre študentov bakalárskeho, magisterského a 
doktorandského štúdia, rigoróznych skúškach a pre študentov Master of Public Health. 
 KVZMP sa zúčastnila tvorby novej koncepcie odboru výchova k zdraviu 
a špecializačnej náplne odboru. 

 Pre odborníkov prednášajúcich v oblasti verejného zdravotníctva je nesmierne dôležitá 
orientácia v problematike vysokoškolskej didaktiky. Základnou formou pedagogickej činnosti 
je prednáška a príprava odborných textov. Kľúčovou zručnosťou prípravy profesionálov 
v oblasti verejného zdravotníctva je schopnosť systematizovať nové poznatky a pútavo a 
zrozumiteľne ich predniesť. Súčasťou prípravy budúcich absolventov sú prednášky a 
semináre zamerané na rozvoj komunikačných zručností. Vedomosti nadobudnuté počas 
teoretickej prípravy v odborných predmetoch si poslucháči majú možnosť overiť na 
seminároch a cvičeniach bezprostredne zaradených do kurikula jednotlivých predmetov 
v rámci výučby. Pracovníci katedry popri výkladovo-ilustratívnych a dialogických metód 
zaužívaných vo vzdelávaní dospelých kladú dôraz na aplikáciu moderných vyučovacích 
metód ako sú napr. metódy riešenia problémov v malých skupinách – prípadové štúdie, 
inscenačné metódy, a i. 
 Edukačná stratégia katedry sa zakladá predovšetkým na kvalitnej príprave 
vyučovacieho procesu. S tým súvisí nielen potreba rozvoja obsahového zamerania, 
rozširovanie a skvalitňovanie prípravy absolventov ale tiež hľadanie adekvátnych 
didaktických nástrojov na skvalitnenie procesu výučby.  
 Perspektívy KVZMP spočívajú ťažiskovo v pokračovaní doterajšej pedagogickej 
činnosti s rozvinutím problematiky vysokoškolskej didaktiky, výchovy k zdraviu a podpory 
zdravia (5). 
 
Literatúra: 
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VZDELÁVANIE ABSOLVENTOV II. STUPŇA ŠTÚDIA VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA V ŠPECIALIZAČNOM ŠTUDIJNOM ODBORE  

ZDRAVIE PRI PRÁCI 
 

M. Šulcová, D. Henčeková, K. Benedikovičová, K. Hatiarová 
Katedra zdravia pri práci, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava 

vedúca: prof. MUDr. M. Šulcová, CSc. 
 
Pracovné lekárstvo (preventívne a klinické) je medicínsky odbor - zaoberá sa vplyvmi 

práce a pracovných podmienok na zdravotný stav pracovníkov, prevenciou, diagnostikou, 
liečbou a posudkovými aspektmi chorôb spôsobených pracovnými podmienkami a dohľadom 
nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok – špecializačný odbor lekárov. 
 

Zdravie pri práci – cieľ:  
Zvyšovanie úrovne zdravia a bezpečnosti pri práci prostredníctvom:  

- ochrany a podpory zdravia zamestnancov (prevencia a kontrola zdraviu škodlivých 
faktorov pracovného prostredia), 

- rozvoja a podpory zdravej a bezpečnej práce (pracovného prostredia a organizácie práce), 
zvyšovania telesnej, mentálnej a sociálnej pohody pracovníkov, rozvoja a uchovania 
pracovnej kapacity, 

- podpory schopnosti pracovníkov viesť sociálne a ekonomicky produktívny život 
Realizácia: multi- a interdisciplinárna spolupráca  

- lekári - špecialisti v odbore pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo, 
- magistri a bakalári v odbore VZ – špecialisti v odbore zdravie pri práci, 
- iní zdravotnícki pracovníci – hygiena (práce) pracovných podmienok, vyšetrovacie 

metódy v pracovnom lekárstve, 
- pracovníci pracovných zdravotných služieb, bezpečnostno-technických služieb 

a manažmentu podniku 
Ako možno charakterizovať špecializačný odbor magistrov VZ „Zdravie pri práci“? 

Tento odbor sa zaoberá: 
- podporou a uchovaním čo najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody 

pracovníkov,  
- prevenciou predčasnej straty pracovnej schopnosti,  
- ochranou zamestnancov pred rizikami, vyplývajúcimi z expozície zdraviu škodlivým 

faktorom pracovného prostredia,  
- pracovnými podmienkami v súvislosti so zdravím, usmerňovaním celospoločenskej a 

zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce, so 
zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov,  

- ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov a  
- výkonom štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.  

Predpoklad získania: ukončené VŠ vzdelania II. stupňa v odbore verejné 
zdravotníctvo. 
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Teoretické vedomosti (návrh SZU): 
- charakteristiky fyzikálnych, chemických, biologických a psychosociálnych faktorov 

pracovného prostredia, mechanizmus pôsobenia týchto faktorov a ich účinky na zdravie, 
- metódy stanovenia veľkosti expozície, biologické expozičné testy, vzťah medzi 

veľkosťou expozície a dávkou, expozičné limity, 
- princípy metód merania osvetlenia, hluku, pevného aerosólu, vibrácií, mikroklimatických 

podmienok, neionizujúceho žiarenia na pracovisku, stanovenia chemických látok 
v pracovnom ovzduší, meranie a hodnotenie expozície zamestnancov faktorom 
pracovného prostredia, 

- programy merania a odberov vzoriek, vyhodnocovanie výsledkov, 
- vypracovanie posudkov o riziku s návrhmi opatrení na obmedzenie zdravotných rizík, 
- problematika odozvy organizmu na tepelnú záťaž, práce v horúcom prostredí, v chlade, 
- posudzovanie stavieb a usporiadania pracovísk, vetrania, vykurovania, osvetlenia 

a farebnej úpravy pracoviska, 
- základy fyziológie práce, posudzovanie pracovnej polohy, možné zdravotné dôsledky 

neprimeranej fyzickej záťaže, fyziologické a ergonomické limity, práca s bremenami, 
- organizácia práce, režim práce a odpočinku,  
- opatrenia na ochranu zdravia, 
- špecifické požiadavky na pracovné podmienky vybraných skupín pracovníkov, 
- hodnotenie psychickej záťaže,  
- základné znalosti o chorobách z povolania a iných poškodeniach zdravia z práce,  
- zásady organizácie prvej pomoci a opatrení v prípade nehôd, štandardné metodiky prvej 

pomoci, 
- legislatívne úpravy v oblasti zdravia pri práci a súvisiace predpisy,  
- metódy výchovy k zdraviu a ich aplikácia v oblasti zdravia zamestnancov, 
- základné znalosti bioštatistiky a informatiky a ich aplikácia v oblasti zdravia 

zamestnancov, 
- aplikácia epidemiologických metód v oblasti epidemiológie profesionálnych zmien 

zdravia, 
- základné znalosti v oblasti bezpečnosti práce,  
- vypracovanie intervenčného programu na ochranu alebo podporu zdravia zamestnancov.  

Rozsah praktických zručností a výkonov (návrh SZU): 
- posúdenie pracovísk a pracovných činností na základe pozorovania vrátane ubytovacích 

zariadení a zariadení spoločného stravovania – 10 záznamov,  
- vypracovanie časovej snímky práce pre 20 profesií, 
- príprava požiadaviek na objektivizáciu a stratégie odberu vzoriek pracovného ovzdušia na 

účely zistenia expozície chemickým faktorom pre 10 profesií a hodnotenie výsledkov, 
- príprava požiadaviek na objektivizáciu a stratégie odberu vzoriek pracovného ovzdušia na 

účely zistenia expozície pevným aerosólom pre 10 profesií, z toho 2 s obsahom azbestu 
a hodnotenie výsledkov, 

- príprava požiadaviek na objektivizáciu a stratégie odberu vzoriek biologického materiálu 
za účelom hodnotenia profesionálnej expozície pre 10 profesií, z toho 3 pre cytogenetické 
vyšetrenie a hodnotenie výsledkov, 

- príprava požiadaviek na objektivizáciu expozície hluku pri práci pre 10 profesií 
a hodnotenie výsledkov, 

- príprava požiadaviek na objektivizáciu expozície vibráciám prenášaných na horné 
končatiny pre 10 profesií a hodnotenie výsledkov, 

- príprava požiadaviek na objektivizáciu osvetlenia pre 10 pracovných miest a hodnotenie 
výsledkov, 

- výpočet energetického výdaja pri práci podľa tabuliek pre 5 profesií, 
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- posúdenie ergonomického riešenia pracovného miesta 5 pracovísk, 
- vypracovanie posudkov o riziku vrátane plánu riadenia rizika pre 10 profesií, z toho 4 pre 

prácu s chemickými faktormi , 3 pre prácu s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi a3 
pre prácu s biologickými faktormi,  

- získanie podkladov na hodnotenie psychickej záťaže pri pre 2 profesie,  
- spolupráca s podnikom pri vypracovaní 5 prevádzkových poriadkov pre pracoviská s 

chemickými faktormi, z toho 2 pre pracoviská s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi 
a 2 prevádzkových poriadkov pre pracoviská s biologickými faktormi a 1 prevádzkového 
poriadku pre pracovisko s laserom, 

- spolupráca pri vypracovaní 10 posudkov na pracovné podmienky v súvislosti s možným 
vznikom profesionálneho poškodenia zdravia (z toho 2 pre ochorenia z DNJZ, 2 pre 
poškodenia sluchu z hluku, 3 pre poškodenie zdravia chemickými látkami, 1 pre 
poškodenia zdravia z vibrácií, 1 pre kožné choroby z povolania, 1 pre ochorenia 
alergického pôvodu), 

- vypracovanie 2 návrhov intervenčného programu na pracovisku,  
- vypracovanie 5 návrhov rozhodnutia na určenie rizikových prác.  

Realizácia: 
- Dĺžka špecializačného štúdia – 3 roky; 
- Externá forma štúdia – štúdium je koordinované akreditovaným vzdelávacím 

pracoviskom pod vedením príslušného vedúceho pracovníka a určeného školiteľa: 
1. teoretická časť – štúdium povinnej a odporúčanej odbornej literatúry,  
2. praktická časť – pracovný pobyt na určených pracoviskách, na ktorých je možné 

získať určené praktické zručnosti a urobiť predpísané výkony, 
3. účasť na vzdelávacích aktivitách FVZ SZU zaradených do skupiny A (špecializačné 

štúdium), 
4. 3-týždňový pobyt na vzdelávacom pracovisku, 
5. účasť na vedecko-odborných podujatiach;  

- Písomná práca ku kvalifikačnej skúške (výber témy po schválení vzdelávacím 
pracoviskom), vypracovanie pod vedením určeného školiteľa; oponentúra práce je 
súčasťou kvalifikačnej skúšky. 
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HODNOTENIE VÝZNAMNOSTI CIEĽOV PROGRAMU SZO ZDRAVIE PRE 
VŠETKÝCH V 21. STOROČÍ Z POHĽADU ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 
LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

V ŠKOLSKOM ROKU 2006/2007 
 

V. Ozorovský, L. Badalík, M. Mojzešová, M. Kostičová 

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK, Bratislava 
prednosta: MUDr. V. Ozorovský, CSc. 

 
 Úvod 

Súbor 23 anglicky hovoriacich zahraničných študentov Lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského (ďalej LFUK) sa zúčastnil workshopu a prípadovej štúdie (Harwardského typu), 
organizovaných Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky. Workshop sa uskutočnil 
v dvoch skupinách: 

A. Skupina 10 študentov 4. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo vo veku 19 
– 26 rokov, z nich bolo 8 Grékov, 1 Švéd a 1 Nemec. 

B. Skupina 13 študentov 4. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo z krajín 
Veľká Británia, USA, Nórsko, dvaja študenti boli z Kuvajtu, štyria z Grécka, ďalší 
z Pakistanu, Nemecka, Írska a Španielska. 
 

Metódy 
Obe skupiny mali svojho vedúceho a hovorcu. Úlohou každého účastníka workshopu 

bolo vybrať tri ciele z 21 cieľov SZO a a zaradiť ich do nasledovných kategórií (1, 2, 3, 4, 5): 
1. najdôležitejší cieľ, 
2. veľmi dôležitý cieľ, 
3. dôležitý cieľ. 
 
Práca v skupinách prebiehala v 4 štádiách: 
1. Forming – formovanie 
2. Storming – rozbúrenie 
3. Norming – znormalizovanie 
4. Performing – prezentácia. 

 
Výsledky 
Zahraniční študenti študijného odboru Zubné lekárstvo dosiahli po dvoch hodinách 

nasledovný konsenzus: 
1. Za najdôležitejší cieľ považovali cieľ č. 19 „Výskum a poznatky pre zdravie“ (5  
z desiatich študentov). 
2. Za veľmi dôležitý cieľ považovali cieľ č. 11 „Zdravšie žitie“ (4 z desiatich 

študentov). 
3. Za dôležitý cieľ považovali cieľ č. 4 „Zdravie mladých ľudí – do 18. roku veku (3 

z desiatich študentov). 
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 Zahraniční študenti študijného odboru Všeobecné lekárstvo dosiahli po troch hodinách 

nasledovný konsenzus: 
1. Za najdôležitejší cieľ považovali cieľ č. 19 „Výskum a poznatky pre zdravie“ (5 

z 13 študentov). 
2. Za veľmi dôležitý cieľ považovali cieľ č. 21 „Politika a stratégia pre „Zdravie pre 

všetkých...“ (6 z 13 študentov), podľa ktorého by do roku 2010 mali všetky členské štáty EÚ 
realizovať Politiku „Zdravie pre všetkých...“ na celoštátnej, oblastnej a miestnej úrovni 
s podporou vhodnej inštitucionálnej infraštruktúry riadenia a tvorivého vedenia celého 
procesu. 

3. Za dôležitý cieľ považovali cieľ č. 2 „Rovnosť v zdraví“ (4 z 13 študentov), podľa 
ktorého je do roku 2020 potrebné zmenšiť rozdiely v zdravotnom stave jednotlivých sociálno-
ekonomických skupín vo vnútri všetkých členských štátov EÚ najmenej o jednu štvrtinu tak, 
že sa podstatne zlepší zdravotný stav znevýhodnených skupín obyvateľstva. 
 

Diskusia 
 Zahraniční študenti kládli vo svojich postojoch prioritu na ciele, zamerané na výskum 
a poznatky pre zdravie, čo sme v študijných skupinách študijného odboru Všeobecné 
lekárstvo pozorovali zriedkavo. 
 

Záver 
1. Obe skupiny zahraničných študentov a to študenti študijných odborov Zubné 

lekárstvo i Všeobecné lekárstvo kládli prioritu na cieľ č. 19 „Výskum a poznatky pre 
zdravie“. 

2. Stanovenie priorít cieľov stratégie „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“, 
vypracované podľa postojov zahraničných študentov LFUK je cenné pri plánovaní edukačnej 
stratégie pre túto komunitu študentov. 
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KOMUNIKÁCIA AKO SÚČASŤ POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI 

 
R. Knezović, D. Brukkerová  
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Úvod 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je sociálnym javom, so všetkými relevantnými 

charakteristikami. 
Určujúca sociálna interakcia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prebieha medzi 

zdravotníckym pracovníkom a pacientom, resp. poskytovateľom a klientom poskytovanej 
služby.  

Ďalšie komunikačné procesy, ktoré sú súčasťou diagnostiky, terapie, rehabilitácie 
a ďalších procesov, sú komunikácie s inými aktérmi, ktorí nie sú súčasťou základnej diády 
(alebo triády) – teda vzťahu lekár – pacient, resp. pacient – lekár – sestra. Je to komunikácia 
s inými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Bolo by 
veľmi zjednodušené predpokladať, že úspech liečebného procesu závisí iba od 
zdravotníckych pracovníkov. Často sa ako významný vplyv na úspešnú službu podpíše 
ľudská, empatická komunikácia pracovníkov zdravotníckych alebo rehabilitačných zariadení, 
ktorí nie sú priamo zdravotnícki pracovníci.  

Komunikácia, ktorá je podmienkou úspešnej terapie neprebieha iba priamo 
s pacientom, ale aj s jeho príbuzným, alebo podporujúcim človekom.  

Na prvý pohľad často skryté komunikačné produkty, ktoré sú významné pre výsledok 
interakcie, sú očakávania pacientov, ich skúsenosti a postoje. Tieto sa nevytvárajú iba 
v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj pred ňou. Teoretické vedomosti 
a praktické schopnosti klientov sú závislé aj od výchovy k zdraviu a podpory zdravia, ktorá je 
obvyklá alebo normálna v prostredí, v ktorom žijú.  

Príprava ľudí na výkon práce zdravotníka, sociálne prostredie, v ktorom sa služby 
poskytujú, emocionálny náboj, súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
i profesionálny stres sú špecifické charakteristiky, ktoré určujú výnimočnosť a náročnosť 
manažmentu ľudských zdrojov, zúčastňujúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 
Empirické krytie používaných pojmov  
Komunikácia 
Watzlawick uvádza dve definície komunikácie, a to širšiu a užšiu. Širšia 

Watzlawickova definícia komunikácie považuje za komunikáciu všetko, čo sa odohráva 
v kontakte dvoch alebo viacerých ľudí. Užšia Watzlawickova definícia komunikácie je 
technologickejšia a špecificky sa zameriava na prenos správ. Komunikáciu považuje za 
prenos správ medzi dvomi a viacerými ľuďmi, za výmenu informácií medzi nimi, za proces 
vysielania a prijímania správ (1). 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Albert Mehrabian v 50. rokoch 20. storočia definoval, že pri prenose správy 
vysielateľom vníma prijímateľ účinok slov zo správy 7%, hlas a intonáciu 38% a neverbálne 
prejavy 55% (2).  

Komunikácia a jej techniky sú jednou z veľmi dôležitých dimenzií interpersonálnych 
vzťahov. Úspešnosť lekára, nespočíva len v jeho odborných vedomostiach, praktických 
skúsenostiach, ale aj v efektívnej komunikácii. Všetky zložky interpersonálnych vzťahov pri 
komunikovaní, ako komunikácia, interakcia a percepcia sú vzájomne späté, nedajú sa medzi 
nimi stanoviť presné hranice, vzájomne sa však ovplyvňujú a interferujú. 

Pravidlá doporučenej efektívnej komunikácie medzi lekárom a pacientom možno 
interpretovať v skrátenej podobe: 
- lekár pozorne počúva pacienta,  
- lekár pacientovi podá jasné a zrozumiteľné informácie a poučenie o chorobe a liečení,  
- lekár pomocou spätnej väzby zisťuje, či pacient porozumel,  
- lekárovým cieľom je vzbudiť v pacientovi pocit dôvery,  
- lekár povinne zachováva dôvernosť informácií získaných od pacienta,  
- lekár rešpektuje pacientove priania a rozhodnutie a zaznačí ich do dokumentácie v zmysle 

zákona,  
- lekár vykonáva profesiu v zmysle zákona a lekárskeho kódexu.  

Komunikačné prekážky medzi lekárom a pacientom 
Nepochopenie informácie 
Problémom komunikácie medzi lekárom a pacientom je v rozdielnosti intelektuálneho 

potenciálu lekára a pacienta. Prijímateľ nechápe komunikovaný obsah, ak vysielateľ používa 
príliš odborný jazyk, cudzie slová, komplikované vyjadrovanie, metafory, nevhodné príklady 
a podobne (1). 

Ak lekár oboznamuje pacienta s diagnózou jeho choroby a používa len odborné 
medicínske výrazy, pacient si domýšľa obsah komunikovaného, pretože z rôznych dôvodov 
nechce skutočnosť priznať. Súčasťou výkonu profesie lekára v zmysle zákona je poskytnúť 
informáciu o zdravotnom stave a poučenie pacientovi zrozumiteľným jazykom. Veľmi 
dôležitou komunikačnou fázou je verifikácia. V tejto fáze by mal lekár pacientovi detailne 
vysvetliť pojmy, ktorým pacient nerozumie a zároveň sa presvedčiť, či po vysvetlení pojmov 
pacient porozumel svojej diagnóze a navrhovanej liečbe.  

Nedostatky v komunikácii a právnom vedomí pacienta a lekára 
Pacient má právo sa aj na základe informácií a poučenia lekára rozhodnúť o súhlase 

alebo nesúhlase s liečením (až na výnimky, vyplývajúce zo zákona, kedy je liečenie možné aj 
bez súhlasu pacienta).  

Poučenie musí byť poskytnuté na adekvátnej úrovni pre pochopenie pacienta. Druh 
poučenia, jeho spôsob a výsledok sú zdokumentované lekárom v zázname. Musia byť 
súčasťou dokumentácie pacienta (v zmysle zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) (3, 
23, 25, 26, 27). 

Nedôvera a noncompliance 
Pacient prichádza za lekárom so svojím zdravotným problémom. Je rozhodnutý 

počúvať lekárove informácie, poučenia a dodržiavať nariadenia k riešeniu svojho zdravotného 
problému. 

Existuje množstvo príčin, prečo sa stáva, že pacient nechce, nevie alebo nemôže plniť 
odporúčania alebo nariadenia lekára (compliance – noncompliance).  

Významnou príčinou, spôsobujúcou noncompliance je nedôvera k lekárovi. Na 
základe empirických výskumov (3, 5, 6, 7, 22) možno povedať, že vznik nedôvery k lekárovi 
môže spôsobiť aj neefektívna komunikácia. 

Vytvorenie vzťahu (dôvery alebo nedôvery, spolupráce alebo manipulácie) závisí 
predovšetkým od schopností, možností a potrieb lekára vytvoriť potrebnú atmosféru 
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komunikácie. Niekedy lekár vedome v snahe dosiahnuť efekt compliance vytvára atmosféru 
obavy a prísnosti.  

Očakávania a „haló efekt“ 
Komunikáciu medzi pacientom a lekárom ovplyvňuje aj predstava, ktorú má pacient o 

zdravotníctve ako systéme, o nemocnici ako zdravotníckom zariadení a o profesii lekára, 
ktoré možno nazvať aj očakávaniami, ktoré môžu byť pozitívne alebo negatívne. Očakávania 
sú produktom skutočnej osobnej skúsenosti, ale aj verejnej mienky alebo „haló efektu“. 

Haló efekt sa od logickej analýzy odlišuje tým, že celkový záver vzniká na základe 
jednej alebo niekoľkých, nepodstatných alebo aj skreslených informácií. V myšlienkovom 
svete jedinca má však tento záver rovnakú váhu, ako výsledky všeobecného hodnotenia. Haló 
efekt je nezávislý a samostatne existujúci jav, ktorý môže priamo ovplyvniť komunikáciu 
medzi lekárom a pacientom. Úlohou lekára je v tomto prípade uviesť pacienta do skutočnosti 
a efektívnou komunikáciou ovplyvniť pacientovu predstavu a očakávania, ktoré nadobudol 
pod vplyvom haló efektu.  

Kongruencia 
Nielen u lekára, ale aj u pacienta možno pozorovať rozpor medzi obsahom 

komunikovaného a intonáciou. Ak sú komunikačné prostriedky vo vzájomnom rozpore, 
hovoríme o tzv. dvojitej väzbe. V lekárskom prostredí sa táto komunikačná chyba objavuje v 
analogických situáciách, keď pacient, napríklad neposlušné dieťa bojkotuje lekárove zámery, 
narušuje spoluprácu. Neprimeraná iniciatíva priamo zasahuje do vzťahu a obojstrannej dôvery 
medzi lekárom a pacientom. V takomto prípade by mal lekár skôr jasne vyjadriť svoj nesúhlas 
s pacientovým zámerom, než pacienta manipulovať metódou dvojitej väzby, ako sú napr. 
pocity viny. Voľba slov a vetná stavba je veľmi dôležitá. Čestnejšie a účinnejšie je povedať: 
„S vašim názorom nesúhlasím a bol by som rád, aby ste to vedeli“.  

Akceptácia a hodnotenie 
Pacient napriek tomu, že chcel, že bol rozhodnutý, zveriť sa lekárovi so svojím 

problémom, to nedokáže. Hanbí sa, obáva sa hodnotenia lekára, nechce vyzerať ako „hlúpy, 
neschopný, nešikovný, nevzdelaný...“ Ženy majú často problém vyzerať „neelegantne, 
neatraktívne, nežiaduco“ a pod. Aj pri zisťovaní skutočného dodržiavania liečebného režimu 
pacient nepravdivo informuje lekára len preto, aby si lekár nemyslel, že „to urobil náročky, že 
je neschopný, zábudlivý, nemožný“ a i. 

V komunikácii sú nám známe unfair zákroky (rany pod pás), využívané na vytvorenie 
určitej emócie, ktorá vedie k získaniu prevahy v komunikácii nad osobou, s ktorou 
komunikujeme. Niekedy to lekár nerobí vedome, ale zrejme z toho dôvodu, aby získal 
intelektuálnu prevahu nad osobou, s ktorou komunikuje. Najčastejšou formou unfair zákrokov 
v komunikácii je ironizácia, napádanie partnera, znevažovanie jeho vlastností, vecí a ľudí, 
ktorí sú mu blízki. Pacient môže nadobudnúť pocit znevažovania jeho ťažkostí a zároveň 
obťažovania lekára svojou chorobou. Takáto komunikácia môže viesť k deštrukcii rozhovoru 
a zároveň k strate dôvery pacienta k lekárovi (1). 

Za akceptáciu považujeme taký postoj lekára v komunikačnom procese, ktorým lekár 
vyjadruje, že si váži pacienta ako človeka bez ohľadu na to, čo pacient v rámci komunikačnej 
interakcie exploruje alebo ako sa správa. 

Pojem akceptácie sa zamieňa so súhlasom voči všetkému, čo pacient hovorí alebo ako 
sa správa. Dôležité je uvedomenie si rozdielu medzi oceňovaním pacienta ako človeka 
a oceňovaním jeho správania.  

V procese komunikácie s pacientom je nevyhnutné i to, aby sa pacient naučil 
rozlišovať medzi vlastnou hodnotou a hodnotou svojho správania voči okoliu. Práve k tomu 
môže slúžiť akceptujúci postoj lekára. Lekár môže nesúhlasiť s klientovými názormi alebo 
s jeho správaním, napriek tomu ho môže rešpektovať, môže si ho vážiť a ceniť si ho ako 
človeka. Tento fakt dáva pacientovi pocit istoty a záruku, že ako človek má v danej 
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spoločnosti vždy svoju hodnotu. Napriek týmto faktom, mnohokrát pacient vníma svoju 
hodnotu výlučne cez svoje správanie, čo hovorí a či to všetko je správne. Tu sa nám javí 
dôležitým to, ako lekár vhodne dá najavo svojmu klientovi, že ho akceptuje ale zároveň 
s niektorými jeho postupmi nesúhlasí (3, 9, 10, 13, 14, 20, 22).  

 
Závery  
Sociálnu komunikáciu je potrebné systémovo zdokonaľovať a rozvíjať. Veď nie 

nadarmo sa hovorí, že „podľa reči poznáš kultúru národa“.  
Súčasťou skvalitňovania procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti je systémová 

príprava ľudských zdrojov aj v oblasti komunikácie. 
Nevyhnutnou podmienkou prípravy na výkon profesie je zameranie na komunikačné 

techniky, riešenie konfliktných situácií, zvyšovanie právneho vedomia poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti. Nielen ľudí, ktorí majú v popise práce kontakt s pacientom, ale aj 
tých, ktorí sa podieľajú na koncepcii manažmentu zdravia a choroby.  

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je sociálny jav. Jav nesmierne zložitý, ktorý 
okrem individuálnych charakteristík účastníkov interakcie, skupinových charakteristík 
aktérov, určuje celý systém zákonných úprav, pravidiel, noriem a komplikovaných javov 
očakávaní a verejnej mienky. 

Komunikácia je priestorom, v ktorom prebieha odovzdávanie, spracovávanie, ale aj 
modifikácia a skresľovanie informácií.  

Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky, terapie, rehabilitácie a celého 
systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zručnosti efektívnej komunikácie určujú 
výsledky výchovy k zdraviu a podpory zdravia. Podpora zdravia a zabránenie vzniku choroby 
aplikáciou výchovných stratégií, efektívnou komunikáciou a efektívnym vzdelávacím 
procesom sú „najlacnejšou cestou“ na ovplyvnenie dodržiavania liečebného režimu, správnej 
životosprávy a správneho životného štýlu.  
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Úvod 

 Hlavným cieľom prieskumu je opísať postoje a účasť na preventívnych 
gynekologických prehliadkach v súvislosti s nádorovými ochoreniami ženských pohlavných 
orgánov u študentiek vysokých škôl. Pravidelné prehliadky sú jednou z najúčinnejších foriem 
prevencie v tejto oblasti, ktorú treba neustále zdôrazňovať. Výskyt nádorov vaječníkov, krčka 
a tela maternice je totiž trvale vysoký. Rovný (1) zastáva názor, že v porovnaní s ostatnými 
vyspelými krajinami je v Slovenskej republike stále malý podiel nádorov, ktoré sú zachytené 
preventívnou lekárskou prehliadkou vo veľmi ranom štádiu. 

Aj z uvedeného vyplýva, že je potrebné zaoberať sa otázkou preventívnych 
gynekologických prehliadok a vyvíjať celoplošne intervencie zamerané najmä na mladé ženy, 
aby využívali túto veľmi efektívnu formu prevencie. Vyplýva to už zo samotného poslania 
verejného zdravotníctva, ktorého hlavným cieľom je ochrana, podpora a znovunadobúdanie 
zdravia ľudí ako i identifikácia nebezpečných faktorov a účinkov, ktoré vyplývajú z ich 
expozície. Aktivity verejného zdravotníctva zdôrazňujú najmä prevenciu chorôb a zdravotné 
potreby populácie ako celku (2). 

Príkladom potreby účinne zrealizovanej prevencie by nám mohlo byť nádorové 
ochorenie krčka maternice. Celosvetovo sa u žien nachádza na druhom mieste 
a v rozvojových krajinách je dokonca prvé, objavuje sa až v 80% prípadov, pričom patrí do 
skupiny ochorení, ktorým sa dá vhodnou prevenciou a včasným zachytením najlepšie 
predchádzať (3). 

Podľa údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky došlo na Slovensku v roku 
2002 k ďalšiemu vzostupu incidencie zhubných nádorov u mužov i u žien. U žien boli nádory 
tela maternice na štvrtom mieste (6,4%), nádory krčka maternice na piatom mieste (5%) 
a nádory lokalizované na vaječníkoch (4%) na šiestom mieste v poradí (4). 

V Slovenskej republike tvorí percento preventívnych vyšetrení z celkového počtu 
gynekologických vyšetrení 23,3% za rok 2005. Za ostatných päť rokov zaznamenávame 
pokles celkového počtu gynekologických vyšetrení, avšak pozitívne je, že stúpa podiel 
preventívnych vyšetrení (tab. 1). 

 
Tab. 1. Percentuálny podiel preventívnych vyšetrení z celkového počtu gynekologických vyšetrení 

Rok Spolu Preventívne % preventívnych vyšetrení z celkového počtu 
gynekologických vyšetrení 

2001 4 387 515 960 373 21,89 
2002 4 421 462 1 011 717 22,88 
2003 4 148 926 949 926 22,9 
2004 4 152 596 963 063 23,2 
2005 3 902 315 910 858 23,3 

Zdroj: ÚZIŠ, 2001 - 2005 (5 - 8) 
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Cieľ práce 
 Zistiť mieru návštevnosti preventívnych gynekologických prehliadok u študentiek 
vysokých škôl s medicínskym a nemedicínskym smerom štúdia. 
 

Materiál a metódy 
Informácie sme získavali na univerzitách v mestách Trnava (Trnavská univerzita, 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Slovenská technická univerzita) a Bratislava (Slovenská 
zdravotnícka univerzita). Zber údajov prebiehal v období november 2006 – január 2007. 
Respondentky boli dobrovoľníčky vybrané hniezdovým výberom. Ako spôsob získavania 
informácií bola zvolená dotazníková metóda. Dotazníkov bolo rozdaných spolu 400. 
Návratnosť dotazníkov bola 76,3%. Skupinu respondentiek s medicínskym smerom štúdia 
tvorili študentky Trnavskej univerzity (odbor verejné zdravotníctvo) a študentky Slovenskej 
zdravotníckej univerzity (odbor verejné zdravotníctvo). Skupinu respondentiek 
s nemedicínskym smerom štúdia tvorili študentky Univerzity Cyrila a Metoda (Filozofická 
fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta masmediálnej komunikácie), Trnavskej univerzity 
(Pedagogická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta) a Slovenskej technickej 
univerzity (Materiálovotechnologická fakulta). 
 

Výsledky 
Z celkového počtu 400 rozdaných dotazníkov sa vrátilo 305, čo predstavuje 76,3% 

návratnosť. Sledovaný súbor tvorilo 305 dobrovoľných respondentiek, 164 študentiek 
s medicínskym smerom štúdia a 141 respondentiek s nemedicínskym smerom štúdia. 

Priemerný vek celého súboru bol 21,6 ± 1,72 rokov. Priemerný vek súboru študentiek 
s medicínskym smerom štúdia bol 21,4 ± 1,68 a u študentiek s nemedicínskym smerom štúdia 
21,7 ± 1,77 roka.  

Mesto ako miesto bydliska uviedlo 62,3% respondentiek, vidiek 37,7%. 
Priemerný vek prvej návštevy gynekológa v celom sledovanom súbore bol 17 ± 2,24 

rokov. Študentky s medicínskym smerom štúdia absolvovali prvú prehliadku priemerne vo 
veku 17 ± 2,32 roka, študentky s nemedicínskym smerom štúdia priemerne vo veku 17 ± 2,15 
roka. Gynekológa ešte nikdy nenavštívilo 11,6% študentiek s medicínskym smerom štúdia 
a 10,6% študentiek s nemedicínskym smerom štúdia. 

Štatisticky významne viac študentiek s nemedicínskym smerom štúdia udalo ako 
dôvod svojej prvej návštevy gynekológa potrebu predpísania antikoncepcie, na rozdiel od 
študentiek medicínskeho smeru štúdia, kde dôvodom prvej návštevy bol zdravotný problém 
(P = 0,0094). Jednotlivé odpovede uvádza obr. 1.  
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Obr. 1. Percentuálne zastúpenie dôvodov prvej návštevy v gynekologickej ambulancii u 271 respondentiek, 
Trnava, Bratislava, 2007 
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Pri výbere lekára zohráva u respondentiek hlavnú úlohu najmä fakt, že ambulancia sa 
nachádza v mieste bydliska (51,1%), ďalej skutočnosť, že je to lekár/-ka matky (31,1%), a že 
lekár/-ka je žena (27,4%). Jednotlivé odpovede sa vzhľadom na smer štúdia respondentiek 
významne nelíšili. 
 Preventívne gynekologické prehliadky absolvuje pravidelne 68,3% študentiek 
s medicínskym smerom štúdia a 67,5% študentiek s nemedicínskym smerom štúdia. 

Najčastejším dôvodom neúčasti na preventívnych prehliadkach bola u respondentiek 
z celého sledovaného súboru prílišná zaneprázdnenosť (49,1%). Zároveň sa štatisticky 
potvrdilo, že významne väčší počet študentiek s medicínskym smerom štúdia má z vyšetrenia 
alebo z prípadného diagnostikovaného ochorenia strach, čo im bráni podrobiť sa preventívnej 
prehliadke, v porovnaní so študentkami s nemedicínskym smerom štúdia, ktoré prehliadku 
považujú za zbytočnú (P = 0,0058) (obr. 2). 
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Obr. 2. Percentuálne zastúpenie dôvodov neabsolvovania preventívnych prehliadok u 116 respondentiek, Trnava, 
Bratislava, 2007 
 
 Nasledujúca tab. 2 obsahuje odpovede na otázku, ktoré výkony respondentky 
absolvujú pri pravidelnej prehliadke. Súčasťou náplne preventívnej prehliadky sú tieto 
vyšetrenia podľa zákona č. 577/2004 Z. z., o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na 
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti, ktorý v prílohe č. 2 uvádza náplň preventívnych prehliadok. Výkony 
uvedené v tab. 2 sú súčasťou prehliadky u žien od 18. roku veku alebo od prvého tehotenstva 
s periodicitou raz ročne (9). 
 Najviac respondentiek z celého sledovaného súboru podstupuje pravidelne ster krčka 
maternice (74,3%), vyšetrenie prsníkov (69,9%) a vyšetrenie pošvy pomocou zrkadla 
(56,8%).  
 
Tab. 2. Výkony absolvované pri pravidelnej preventívnej gynekologickej prehliadke, absolútne čísla a percentá, 
183 respondentiek, Trnava, Bratislava, 2007 

Medicínsky smer štúdia Nemedicínsky smer štúdia Vyšetrenie počet % počet % 
Prsník 72 72,7 56 66,7 
Vaginoskopia 68 68,7 36 42,9 
Ster krčka maternice 76 76,8 60 71,4 
Kolposkopia 33 33,3 33 39,3 
Sono malej panvy 50 50,5 34 40,5 
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Štatisticky významne viac študentiek s medicínskym smerom štúdia v porovnaní so 
študentkami s nemedicínskym smerom štúdia podstupuje vyšetrenie pošvy pomocou zrkadla 
(P = 0,00046) (tab. 2). 
 

Diskusia 
Podľa nášho názoru, je prekvapujúce, že vzhľadom na priemerný vek sledovaného 

súboru (21,6 ± 1,72 rokov) až 11,1% respondentiek (11,6% študentiek s medicínskym 
zameraním, 10,6% študentiek s nemedicínskym zameraním) ešte nikdy nenavštívilo 
gynekologickú ambulanciu. Keďže nepozorujeme ani výrazný rozdiel v súvislosti so smerom 
štúdia respondentiek, zastávame názor, že propagácia absolvovania preventívnych 
gynekologických vyšetrení by sa naozaj mala vykonávať celoplošne a cielene.  

Taktiež znalosti náplne preventívnej gynekologickej prehliadky nie sú v niektorých 
prípadoch uspokojivé. Kým vyšetrenie krvi podľa zákona nepatrí k náplni prehliadky v našej 
vekovej kategórii (výnimkou sú ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu), označilo ho 
60,1% respondentiek. Naopak, vyšetrenie pomocou kolposkopu a sono malej panvy, zaradilo 
medzi výkony preventívnej prehliadky menej než 50% respondentiek sledovaného súboru. 
Študentky medicínskeho smeru štúdia v tomto prípade preukázali väčšie znalosti. Štatisticky 
sa potvrdilo, že významne viac študentiek patriacich do tejto skupiny vie, že súčasťou náplne 
preventívnej prehliadky je vykonanie steru krčka maternice (P = 0,0007), vyšetrenie pošvy 
pomocou zrkadla (P = 0,0128) a sono malej panvy (P = 0,0462). 

Podľa údajov respondentiek, nepodstupujú všetky vyšetrenia, na ktoré majú v rámci 
prevencie nárok. Napr. vyšetrenie pošvy pomocou zrkadla absolvuje len 56,8%, sono malej 
panvy 45,9% a vyšetrenie pomocou kolposkopu dokonca len 36,1% respondentiek. Môže to 
byť spôsobený nesúladom v informáciách, ktoré výkony je v akom veku potrebné vykonať. 
Lekár môže taktiež subjektívne zhodnotiť zdravotný stav pacientky a prispôsobiť náplň 
preventívnej prehliadky veku pacientky alebo konkrétnej situácii. Taktiež môže byť tento stav 
zapríčinený zlou informovanosťou samotných respondentiek o tom, ako sa jednotlivé výkony 
nazývajú. 
 Pravidelných prehliadok sa nezúčastňuje 32,1% respondentiek. Zároveň sa štatisticky 
potvrdilo, že ak dôvodom neúčasti študentiek s medicínskym smerom štúdia je strach, 
u študentiek s nemedicínskym smerom štúdia je to najmä zbytočnosť daného vyšetrenia. 
Pravdepodobne je to spôsobené tým, že študentky s medicínskym smerom štúdia majú 
podrobné informácie o priebehu ochorenia, prognóze, potrebných vyšetreniach a zákrokoch 
pri ochorení. Z tohto dôvodu majú väčší strach navštíviť lekára, hoci si uvedomujú, že včasná 
diagnostika výrazne zlepšuje prognózu nádorového ochorenia. Naopak, u študentiek 
s nemedicínskym smerom štúdia tieto informácie absentujú, preto sa nad vznikom ochorenia 
pravdepodobne nezamýšľajú a účasť na preventívnej gynekologickej prehliadke môžu 
považovať za nepotrebnú. Taktiež bolo zistené, že ak študentky s nemedicínskym smerom 
štúdia udávajú ako dôvod neabsolvovania prehliadok strach, je to najmä strach z prostredia 
ambulancie a lekára. Je to pravdepodobne zapríčinené tým, že študentky v rámci štúdia 
neprichádzajú takmer vôbec do kontaktu s nemocničným prostredím a lekármi v porovnaní so 
študentkami s medicínskym smerom štúdia, ktoré toto prostredie vnímajú viac-menej ako 
súčasť svojho študijného života. Zo zistených faktov vyplýva, že pri tvorbe prípadných 
intervenčných programov, je potrebné voliť rôznu formu intervencie, rôzny obsah informácií 
a rôzny spôsob komunikácie s jednotlivými skupinami na zvýšenie účasti na preventívnych 
prehliadkach. U študentiek s medicínskym smerom štúdia je potrebné uplatňovať určité 
„odľahčenie“ závažnosti ochorenia. Nádorové ochorenie predsa neznamená nevyhnutne smrť. 
U študentiek s nemedicínskym smerom štúdia je to najmä skvalitnenie komunikácie s lekármi 
a odstránenie strachu z ambulancií. 
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Ak chceme dosiahnuť vyššiu návštevnosť preventívnych prehliadok, je nevyhnutné, 
aby ženy vnímali toto vyšetrenie ako prirodzenú súčasť svojho života, aby nemali pred 
vyšetrením či prípadným ochorením priveľký strach, ktorý im zabráni navštíviť 
gynekologickú ambulanciu. Podľa nášho názoru, práve bezprostredný osobný kontakt 
s lekárom je veľmi potrebný na to, aby respondentky začali vnímať odborníka ako človeka 
a nepociťovali pred ním hanbu či strach. Týmto spôsobom by si k nemu vytvorili určitý vzťah 
a nemali neskôr problém s návštevou gynekologickej ambulancie. Ak by tento spôsob 
prevencie mal byť dostatočne účinný, mala by zdravotná výchova pokračovať ďalej na 
vysokých školách, prípadne v zamestnaní. 
 

Záver 
 V práci sa podarilo splniť nami stanovený cieľ: 
Zistiť mieru návštevnosti preventívnych gynekologických prehliadok u študentiek vysokých 
škôl s medicínskym a nemedicínskym smerom štúdia: 
- preventívne gynekologické prehliadky absolvuje pravidelne 68,3% študentiek 

s medicínskym smerom štúdia a 67,5% študentiek s nemedicínskym smerom štúdia, 
- gynekológa ešte nikdy nenavštívilo 11,6% študentiek s medicínskym smerom štúdia 

a 10,6% študentiek s nemedicínskym smerom štúdia. 
 

Odporúčania pre prax 
Na základe zistených výsledkov a záverov štúdie odporúčame tieto opatrenia: 
- zlepšiť zdravotnú a sexuálnu výchovu, 

- zefektívniť komunikáciu medzi gynekológom a dospievajúcimi dievčatami (diskusie 
na školách – bližší kontakt), 

- zvýšiť informovanosť ženskej populácie o náplni preventívnej gynekologickej 
prehliadky, 

- zvýšiť finančné prostriedky na preventívne opatrenia (napr. zvýšiť podiel hradenia 
očkovania proti HPV vírusu – poisťovne, štátne dotácie, fondy EÚ), 

- aplikovať poznatky projektov publikovaných u nás a v zahraničí. 
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Úvod 
K najvýznamnejším a najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochoreniam patria 

nádory pľúc, nádory hrubého čreva, nádory prsníka, nádory krčka a tela maternice a nádory 
kože (1). Nádory kože predstavujú veľkú hrozbu pre populáciu najmä vďaka zvyšujúcej sa 
incidencii tohto ochorenia. V súčasnosti je celosvetovo každý rok novodiagnostikovaných 
približne 132 000 malígnych melanómov a 2 – 3 milióny nemelanómových nádorov kože. 
Štatistiky ukazujú, že jednému z piatich Američanov a jednému z dvoch Austrálčanov bude 
počas života diagnostikovaný nádor kože (2). 

 
Nádory kože – rozdelenie, výskyt,  rizikové faktory a prevencia 
Podľa American Cancer Society môžeme vo všeobecnosti zhubné nádory kože rozdeliť 

na dva základné typy: melanómové a nemelanómové (3). Na koži sa najčastejšie vyskytujú tri 
druhy zhubných nádorov – malígny melanóm, bazalióm a spinalióm.  

V Slovenskej republike bola v roku 2003 incidencia malígneho melanómu 
štandardizovaná na svetovú populáciu 7,0/100 000 u mužov, čo predstavuje 221 prípadov 
a 7,3/100 000 u žien, čo predstavuje 291 prípadov. Incidencia nemelanómových nádorov kože 
štandardizovaná na svetovú populáciu bola 65,3/100 000 u mužov, čo predstavuje 1704 
prípadov a 69,8/100 000 u žien, čo predstavuje 1932 prípadov (1).  

Rizikových faktorov nádorov kože je viacero. Vek, mužské pohlavie, biela rasa, 
nádory kože v rodinnej a osobnej anamnéze a Xeroderma pigmentosum patria 
k najdôležitejším nemodifikovateľným rizikovým faktorom nádorov kože. K najdôležitejším 
modifikovateľným rizikovým faktorom patrí nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu, 
expozícia ultrafialovému žiareniu zo solárií a solárnych lámp, chemickým látkam (napr. ťažké 
kovy, arzén), rádioterapia, jazvy a chronické poškodenia kože, fajčenie, liečba psoriázy 
(aplikácia fotosenzibilizujúcich psoralénov a ožarovanie v oblasti UVA), Human 
papillomavirus, pigmentové névy (materské znamienka) a oslabený imunitný systém (4, 5, 6). 

K najvýznamnejším primárnym preventívnym opatreniam patrí zníženie expozície UV 
žiareniu (vyhľadávanie tieňa, pohyb, ochranné oblečenie a okuliare, používanie opaľovacích 
prípravkov), odstránenie melanocytových névov, vyhýbanie sa škodlivým chemikáliám 
a konzumácia vitamínov a antioxidantov. V sekundárnej prevencii má svoju nezastupiteľnú 
funkciu samovyšetrovanie kože a pravidelný skríning najmä u ľudí s familiárnym rizikom. 
Terciárna prevencia zahŕňa pravidelné sledovanie chorých s vyliečeným nádorovým 
ochorením s cieľom včas odhaliť recidívu ochorenia (7, 8, 9). 
 

Životné podmienky a zdravie, 2008 
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Ciele práce 
1. Zistiť vedomosti návštevníkov solárií v Trnave a Trenčíne o problematike vzniku 

nádorov kože. 
2. Zistiť vedomosti o možnostiach prevencie nádorov kože a využívanie vybraných 

možností u návštevníkov solárií v Trnave a v Trenčíne. 
3. Zistiť najčastejšie zdroje informácií o problematike vzniku nádorov kože 

u návštevníkov solárií v Trnave a Trenčíne. 
 

Materiál a metodika  
Informovanosť o nádoroch kože a využívanie možností prevencie sa zisťovali 

v súbore, ktorý tvorili návštevníci solárií v mestách Trnava a Trenčín. Celkový počet 
spolupracujúcich solárií bol 15. Na získavanie údajov o informovanosti bola použitá 
dotazníková metóda. Dotazník pozostával z 27 otázok. Zber údajov sme realizovali 
v mesiacoch november a december 2006, pričom každá prevádzka mala na vyplnenie 
dotazníkov v priemere jeden mesiac. Rozdali sme 360 dotazníkov, ktoré pracovníci solárií 
ponúkali klientom. Počet vrátených dotazníkov bol 169, návratnosť bola 47%. Dôvodom 
nízkej návratnosti dotazníkov bolo odstúpenie troch prevádzok zo štúdie a časová 
zaneprázdnenosť personálu, ale najmä návštevníkov solárií. Z dôvodu nesprávneho, príp. 
neúplného vyplnenia bolo vyradených 13 dotazníkov. Počet úplných a správne vyplnených 
dotazníkov, ktoré boli následne spracované, bol 156.   
 

Výsledky 
 Celkový počet respondentov, ktorí sa zapojili do štúdie, bol 156. Počet respondentov 
z prevádzok solárií v Trnave bol 77 (49%) a z prevádzok solárií v Trenčíne bol 79 (51%).  

Z celkového počtu respondentov bolo 81% žien (126 respondentiek) a 19% mužov (30 
respondentov).  Priemerný vek respondentov bol 26,1 rokov. Minimálny vek respondentov 
bol 12 a maximálny 62 rokov. Najviac, 34,6% respondentov bolo vo vekovej skupine 20 – 24 
rokov, 23,7% respondentov bolo vo vekovej kategórii < 19 rokov, 14,8% opýtaných malo 25 
– 29 rokov, 10,9% respondentov bolo vo vekovej skupine 30 – 34 a taktiež  > 40 rokov. Vo 
vekovej skupine 35 – 39 rokov bolo 5,2% respondentov.  

Z celkové počtu 156 respondentov bolo 46% zamestnaných a 46% študentov, po 3% 
bolo nezamestnaných respondentov a dôchodcov a 2% tvorili ženy na materskej dovolenke.  

Najviac, 59% respondentov malo najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredoškolské 
s maturitou, ďalej nasledovalo vzdelanie vysokoškolské – 15% a zhodne po 13% 
respondentov bolo so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. 

Z celkového počtu respondentov 76% bývalo v meste a 24% respondentov uviedlo ako 
svoje bydlisko vidiek. 

Nádorové ochorenie kože v rodine uviedli 4 respondenti (3%). Z týchto prípadov sa 
dva prípady vyskytli u matky, jeden prípad u brata a jeden prípad u starej mamy respondenta.   

Na otázku, či respondenti vedia, čo je melanóm kože, 68% odpovedalo správne, že je 
to zhubné ochorenie kože. Melanóm kože za infekčné ochorenie považujú 3% respondentov 
a 29% sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť.  

V otázke, ktorá zisťovala informovanosť respondentov o prvých príznakoch vzniku 
nádorov kože, mali respondenti možnosť vybrať si z ôsmich odpovedí, pričom bolo možné 
označiť viacero odpovedí. Najviac, 62% respondentov označilo mokvajúce, prípadne 
krvácajúce materské znamienko. Druhým najčastejšie označovaným príznakom respondentmi 
bolo v 49% prípadov neustále sa zväčšujúce materské znamienko. Tretím najznámejším 
príznakom bola zmena farby materského znamienka, ktorý označilo 47% respondentov. 
Odpovede respondentov ilustruje obr. 1. 
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Legenda 
1. mokvajúce, príp. krvácajúce materské 

znamienko 
2. neustále sa zväčšujúce materské znamienko 
3. zmena farby materského znamienka 
4. vznik novej pigmentovej škvrnky, ktorá 

neustále rastie a mení tvar 
5. svrbiace materské znamienko 
6. neostro ohraničené, nepravidelné 

znamienko 
7. svrbenie kože (mätúca možnosť) 
8. vznik nového materského znamienka 

(mätúca možnosť) 
 
 

Obr. 1. Percentuálne rozdelenie 156 respondentov podľa určenia prvých príznakov nádorov kože, Trnava,            
Trenčín, 2007.  

 
 Pri určovaní rizikových faktorov nádorov kože respondenti najčastejšie volili možnosť 
častého spálenia sa na slnku – 86%. Druhým rizikovým faktorom, ktorý respondenti uvádzali 
najčastejšie, bolo vystavenie sa slnečnému žiareniu – vybralo ho 75% respondentov. Tretím 
najznámejším rizikovým faktorom nádorov kože bola rakovina kože v rodine, ktorú označila 
takmer polovica respondentov – 49%. Odpovede respondentov ilustruje obr. 2.  

        
Legenda 
1. časté spálenie sa na slnku 
2. vystavenie slnečnému žiareniu 
3. rakovina kože v rodine 
4. väčšie množstvo materských znamienok 
5. fajčenie 
6. modré alebo zelené oči, svetlá farba 

pokožky a vlasov 
7. biela rasa 
8. pehy 
9. pohlavie – žena (mätúca možnosť) 
10. nadmerná konzumácia alkoholu (mätúca 

možnosť) 
11. obezita (mätúca možnosť) 
12. pohlavie – muž 
 

Obr. 2.  Percentuálne rozdelenie 156 respondentov podľa určenia rizikových faktorov pre vznik nádorov kože, 
Trnava, Trenčín, 2007. 
 

 Z vybraných preventívnych opatrení proti vzniku nádorov kože uvedených 
v dotazníku takmer všetci respondenti označili vyhýbanie sa slnku počas kritických hodín. 
Túto možnosť uviedlo 94% respondentov.  Druhým najznámejším preventívnym opatrením 
bolo používanie vhodných prípravkov na opaľovanie podľa fototypu kože, uviedlo to 71% 
respondentov. Pravidelné samovyšetrovanie a vyšetrovanie kože lekárom zvolilo 63% 
respondentov. Odpovede respondentov ilustruje obr. 3.  

Samovyšetrovanie kože vykonáva pravidelne 42% respondentov, z toho 62% 
respondentov praktizuje samovyšetrovanie kože pomocou zrkadiel a 38% respondentov za 
pomoci iných osôb. Samovyšetrovanie kože nevykonáva vôbec 58% respondentov.   

Chirurgické odstránenie materských znamienok s priemerom > 5mm v rámci 
prevencie nádorov kože absolvovalo 21% respondentov. Rizikové materské znamienka na 
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svojom tele podľa svojho názoru nemá 9% respondentov. Túto možnosť prevencie ešte nikdy 
nevyužilo z celkového počtu 156 respondentov väčšina (70%) z nich.  
 

Legenda 
1. vyhýbanie sa slnku počas kritických 

hodín (11. – 15. hodina) 
2. používanie vhodných prípravkov na 

opaľovanie podľa fototypu kože 
3. pravidelné samovyšetrovanie 

a vyšetrovanie kože lekárom 
4. využívanie tieňa 
5. chirurgické odstránenie väčších 

materských znamienok 
6. konzumácia vitamínu C, B3, 

betakaroténu, zeleného čaju 
7. nosenie vzdušného ochranného odevu pri 

práci a športoch vonku 
8. nosenie slnečných okuliarov 
9. udržiavanie vlhkej pokožky (mätúca 

možnosť) 
10. pohybovanie sa počas pobytu na slnku 

 
Obr. 3. Percentuálne rozdelenie 156 respondentov podľa určenia preventívnych opatrení proti vzniku nádorov 
kože, Trnava, Trenčín, 2007 

 
Zo všetkých 156 respondentov 75,5% uviedlo, že kožného lekára za účelom 

preventívneho vyšetrenia kože a materských znamienok nenavštevuje vôbec. Menej ako raz 
ročne navštevuje kožného lekára 13% respondentov. Pravidelne raz ročne navštevuje kožného 
lekára 9,5% respondentov. Na preventívne prehliadky ku kožnému lekárovi viac ako raz za 
rok chodia 2% respondentov. 
 Fototyp svojej kože poznalo 67% respondentov a tretina respondentov (33%) fototyp 
svojej kože určiť nevedela.   
 Na otázku, či majú respondenti dostatok informácií o nádoroch kože odpovedalo 
kladne len 31% respondentov. Väčšina – 69% respondentov si myslela, že dostatok informácií 
o danej problematike nemá. Záujem o nové informácie o nádoroch kože prejavilo 59% 
respondentov a 41% respondentov záujem o túto problematiku nemalo.  

V otázke zameranej na zistenie najčastejších zdrojov informácií o problematike 
nádorov kože mohli respondenti označiť ľubovoľný počet možností. Najviac informácií 
o nádoroch kože získavajú respondenti prostredníctvom médií – uviedlo to 61% 
respondentov. Informačné brožúry, letáky a plagáty využíva na zvyšovanie svojej 
informovanosti o problematike nádorov kože 57% respondentov. Tretím najčastejším zdrojom 
informácií pre respondentov je lekár, ktorého označilo 26% respondentov. Školu, prípadne 
pracovisko uviedlo 21% respondentov, rodinu zvolilo 17% a priateľov 16% respondentov. 
O túto problematiku sa vôbec nezaujíma 5% respondentov. Otvorenú možnosť „iné“ nevyužil 
žiaden respondent.  

V dotazníku bola uvedená aj otvorená otázka, ktorá sa týkala spôsobov, akými by 
chceli byť respondenti v prípade záujmu o problematike nádorov kože informovaní. 
Respondenti mohli sami navrhnúť spôsob informovania. Najviac respondentov – 29% zvolilo 
zvýšenie ich informovanosti o danej problematike prostredníctvom médií, ktoré bližšie 
nešpecifikovali. Druhou najčastejšou odpoveďou bolo informovanie prostredníctvom 
televízie, ktorú uviedlo 23% respondentov. Lekára, najmä lekára prvého kontaktu, za 
rozširovateľa informácií o danej problematike považovalo 21% respondentov. Informačné 
letáky a brožúry považovalo za najvhodnejšiu možnosť 19% respondentov. Články 
v novinách a časopisoch s informáciami o nádoroch kože by privítalo 12% respondentov, 
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články na internetových portáloch 10% respondentov. Formou rôznych besied, diskusií 
a prednášok by chcelo byť informovaných 8% respondentov. Z ostatných menej 
frekventovaných odpovedí spomeniem zvyšovanie informovanosti prostredníctvom rozhlasu 
(4%), informačných mailov (2%) a 2% respondentov si myslí, že by ich o tomto probléme 
mohli informovať aj personál kozmetických salónov. 

Okrem spomínaných možností viac ako polovica – 60% respondentov by privítala viac 
informácií o správnom opaľovaní sa v prevádzke solárií, ktoré navštevujú.  

 
Záver 
Na základe prezentovaných výsledkov môžeme skonštatovať tieto závery: 

- Informovanosť respondentov o prvých príznakoch nádorov kože je dobrá. 
- Vedomosti respondentov o rizikových faktoroch pre vznik nádorov kože boli 

nedostatočné.  
- Informovanosť respondentov o preventívnych opatreniach nádorov kože bola priemerná. 
- Návštevu kožného lekára raz ročne s cieľom vyšetrenia kože v rámci preventívnej 

prehliadky absolvuje veľmi nízke percento respondentov (9,5%).  
- Využitie chirurgického odstránenia rizikových materských znamienok využila len pätina 

respondentov.  
- Najviac informácií o problematike nádorov kože získavajú respondenti prostredníctvom 

médií a týmto spôsobom chcú byť aj naďalej informovaní. 
- Väčšina respondentov si myslí, že nemá dostatok informácií o nádoroch kože, no nie 

všetci by chceli vedieť viac. 
- Viac ako polovica respondentov by privítala informácie o správnom opaľovaní sa v 

navštevovaných soláriách. 
 

Odporúčania pre prax 
Na základe zistených výsledkov a záverov štúdie odporúčame tieto opatrenia: 

- Zabezpečiť informačné plagáty o problematike nádorov kože do prevádzok solárií, ale 
taktiež aj na informačné tabule na umelých i prírodných kúpaliskách. Plagáty by mali 
obsahovať základné informácie o problematike nádorov kože, o správnom opaľovaní sa 
nielen na slnku, ale aj prostredníctvom UV žiarenia v soláriách, o postupe 
samovyšetrovania kože a o potrebe pravidelných návštev u kožného lekára s cieľom 
predísť vzniku nádoru kože.  

- Zahrnúť do onkologickej výchovy na školách problematiku nádorov kože, keďže 
v prevencii nádorov je veľmi dôležité osvojenie si správnych návykov v mladšom veku.  

- Zapojiť do procesu zvyšovania informovanosti verejnosti o nádoroch kože aj lekárov. 
Jednak dermatovenerológov (upozorňovanie na problematiku nádorov kože, podpora 
vykonávania preventívnych prehliadok, vyšetrovanie rizikových materských znamienok), 
lekárov prvého kontaktu (hodnotenie potreby návštevy pacienta v dermatovenerologickej 
ambulancii v rámci prevencie nádorov kože).  

- Distribuovať informačné letáky o danej problematike v rámci zdravotno-výchovných 
kampaní, do čakární u lekárov. 

- Vykonávať pravidelné štúdie podobného charakteru nielen u návštevníkov solárií, ale aj 
u ostatnej populácie (navrhujem zamerať sa aj na návštevníkov kúpalísk) a podľa 
výsledkov hodnotiť prijaté opatrenia a navrhovať ďalšie. 
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