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PREDSLOV 

 

Verejné zdravotníctvo, ako dynamický odbor, zachytáva vo svojom vývoji zmeny 
prebiehajúce v ľudskej spoločnosti. Tieto zmeny majú dopad na jednotlivé determinanty 
zdravia populácie. Ich poznanie je nevyhnutné pre vytváranie účinných opatrení na 
prevenciu chorôb, podporu a ochranu zdravia. V tomto procese je nevyhnutný 
multidisciplinárny prístup integrujúci okrem zdravotníckych resp. biomedicínskych aj ostatné 
prírodne a spoločenské vedy napr. ekológiu, klimatológiu, psychológiu, sociológiu, 
ekonómiu, politológiu a iné. To robí verejné zdravotníctvo odborom náročným, ale zároveň 
zaujímavým, pretože dokáže odhaliť a využiť aj zdanlivo vzdialené a na prvý pohľad 
nesúvisiace skutočnosti.  
 
Mnohé z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie populácie, majú lokálny a časovo 
obmedzený charakter. Preto pre dôkladné pochopenie problému nestačia len poznatky 
získané z výsledkov veľkých medzinárodných štúdií, ale je potrebné ich integrovať s  
miestnymi špecifickými charakteristikami lokálnej komunity. Z toho vyplýva význam 
platformy pre prezentovanie analýz výsledkov vychádzajúcich z domáceho prostredia 
a poskytujúcich podklad pre účinné verejnozdravotné opatrenia. Predkladaný zborník 
nadväzuje svojou koncepciou na dva predchádzajúce zborníky Aktuálne problémy verejného 
zdravotníctva vo výskume a praxi, publikované v roku 2013 a 2015 a opäť vychádza 
s ambíciou byť takouto platformou. 
 
Príspevky v zborníku odrážajú rôznorodosť problémov súčasného verejného zdravotníctva, 
prezentujú aktuálne výzvy týkajúce sa zdravia populácie, ako aj možnosti jeho podpory 
a ochrany v kontexte moderných poznatkov. Práce pochádzajú jednak z  „terénu“, ako aj 
akademického prostredia. Tým sa vytvára vzácna syntéza teórie a praxe, ktorá spolu s 
aktuálnosťou prinášaných informácií zvyšuje pridanú hodnotu jednotlivých príspevkov a ich 
význam pre súčasné verejné zdravotníctvo. 
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SLEDOVANIE ANATOMICKEJ DISTRIBÚCIE ZHUBNÝCH  

NÁDOROV KOŽE V SÚVISLOSTI S PREDPOKLADANÝM 

CHARAKTEROM SOLÁRNEJ EXPOZÍCIE 

V. BARTOŠ1, M. KULLOVÁ2 

1Oddelenie patologickej anatómie FNsP v Žiline 
2Dermatovenerologický stacionár FNsP v Žiline 

Abstrakt 
Úvod: Najvýznamnejším environmentálnym etiologickým faktorom vzniku zhubných nádorov 
kože je nadmerné slnečné žiarenie. Patogenéza konkrétnych nádorových typov je však 
v odlišnej miere ovplyvňovaná jeho rozsahom a charakterom, v dôsledku čoho vznikajú 
jednotlivé malignity predominantne na rozdielnych častiach tela.  
 
Cieľ: Cieľom štúdie bolo sledovanie anatomickej distribúcie bazocelulárneho karcinómu 
(BCC), skvamocelulárneho karcinómu (SCC) a malígneho melanómu (MM) v súvislosti so 
stanovenými štyrmi stupňami solárnej expozície.  
Materiál a metódy: Hodnotený súbor pozostával zo 162 MM od 159 pacientov, 1065 BCC od 
815 pacientov a 119 SCC od 99 pacientov.  
 
Výsledky: MM sa vyskytovali prevažne na častiach tela intermitentne exponovaných 
slnečnému žiareniu (trup a končatiny), pričom u mužov prevládalo postihnutie chrbta 
a u žien postihnutie končatín. Pri BCC a najmä SCC dominovali lokality permanentne 
vystavené slnku (hlava a krk). V prípade BCC a MM boli dokázané signifikantné rozdiely 
v klinicko-patologických parametroch v súvislosti s jednotlivými stupňami solárnej expozície.  
 
Záver: V práci sme potvrdili, že jednotlivé typy zhubných nádorov kože majú rozdielne 
zastúpenie na častiach tela, ktoré sú v odlišnej miere vystavené slnku. Úlohou verejného 
zdravotníctva je efektívne využiť získané poznatky najmä v rámci preventívnych stratégií 
tohto častého ochorenia.   

 
Úvod 
Rakovina kože predstavuje široký medicínsky problém, ktorý bezprostredne súvisí s mnohými 
klinickými aj neklinickými odbormi. V skutočnosti ide o spektrum rôznorodých, 
etiopatogeneticky a fenotypovo odlišných nádorových jednotiek. Tri najčastejšie sa 
vyskytujúce neoplázie zahrňujú bazocelulárny karcinóm (BCC) a skvamocelulárny karcinóm 
(SCC), súhrnne označované aj ako nemelanómová rakovina kože (NMSC) a malígny melanóm 
(MM). Zatiaľ čo MM tvorí iba 3 % všetkých zhubných nádorov kože, zodpovedá za 75 % 
všetkých úmrtí na kožné malignity (1). Naopak, NMSC má veľmi nízku mortalitu, avšak 
výrazne sa podieľa na celkovej morbidite populácie (1). Za spoločný a najdôležitejší 
etiologický faktor rakoviny kože je považované nadmerné slnečné žiarenie. Patogenéza 
uvedených troch malignít je však v odlišnej miere ovplyvňovaná jeho rozsahom a 
charakterom, v dôsledku čoho vznikajú jednotlivé nádorové typy predominantne na iných 
častiach tela. Podľa charakteru a dĺžky pôsobenia slnečného žiarenia rozlišujeme nasledovné 
tri typy: a) intermitentnú (rekreačnú), b) chronickú (pracovnú), a c) celkovú (totálnu) solárnu 
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expozíciu. Uvedená kategorizácia nie je síce vždy jednoznačne možná, avšak z hľadiska rizika 
vzniku rakoviny kože má kľúčový význam. Keďže v bežnej klinickej praxi často nemožno 
spoľahlivo „priradiť“ tieto tri typy expozície ku konkrétnej anatomickej lokalizácii, rozlišujú sa 
aj (2) nasledovné štyri stupne solárnej expozície (Tabuľka 1):  

   stupeň 1 – minimálna celoživotná expozícia 

stupeň 2 – nízka celoživotná, prevažne intermitentná expozícia 

stupeň 3 – vysoká celoživotná, prevažne intermitentná expozícia 

stupeň 4 – maximálna celoživotná (chronická aj intermitentná) expozícia 
 
Z tabuľky 1 je zrejmé, že každá anatomická lokalita má „vlastný“ konsenzuálne stanovený 
stupeň, ktorý sa čiastočne odlišuje medzi pohlavím. V našej práci sme sa zamerali na 
hodnotenie anatomickej distribúcie BCC, SCC a MM vo vzťahu k uvedeným stupňom solárnej 
expozície a porovnávali sme rozdiely medzi jednotlivými nádorovými typmi.  

Tab. 1. Prehľad jednotlivých anatomických častí tela a im korešpondujúcich stupňov solárnej expozície. 
(prevzaté z ref. 2)  

Anatomická lokalizácia   STUPEŇ EXPOZÍCIE  

  •    ušnica  

  •    nos 

  •    líca, maxilárna oblasť, pera   

  •    čelo, obočie, viečka  

  •    spánková oblasť 

  •    brada 

  •    vlasatá časť hlavy 

  •    krk (predná aj zadná časť)  

  •    hrudník 

  •    brucho   

  •    chrbát 

  •    zadok 

  •    perineum, ingvíny, perianálna oblasť 

  •    plecia 

  •    axilárna oblasť 

  •    horná časť ramena 

                   4 

                   4 

                   4 

                   4 

                   4 

                   4 

        2 muži / 1 ženy 

                  3 

        2 muži / 1 ženy 

                   1 

                   2 

                   1 

                   1 

        2 muži / 3 ženy 

                   1 

        2 muži / 3 ženy 
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  •    oblasť lakťa a kubitálna oblasť  

  •    predlaktie a zápästie 

  •    chrbát ruky a prsty ruky  

  •    dlaň  

  •    stehná a bedrová oblasť  

  •    koleno a zákolenná oblasť  

  •    lýtko, predkolenie a členok   

  •    priehlavok, päta a prsty na nohe 

  •    ploska nohy (chodidlo) 

                   3 

                   3 

                   4 

                   1 

        1 muži / 2 ženy 

        1 muži / 2 ženy 

        2 muži / 3 ženy 

        2 muži / 3 ženy 

                   1 

 
Materiál a metódy 
Sledovaný súbor tvorili všetci pacienti s BCC a všetci pacienti s MM kože, ktoré boli biopticky 
diagnostikované na Oddelení patologickej anatómie FNsP v Žiline v rokoch 2007 – 2015 a 
všetci pacienti so SCC kože, ktoré boli diagnostikované na tomto pracovisku v rokoch 2010 - 
2015. V prípade SCC a MM boli do štúdie zaradené invazívne aj in situ lézie. Vylúčené boli 
slizničné formy resp. lézie lokalizované na mukokutánnom rozhraní, ako aj lokálne recidívy a 
prípady nádorových reziduí po opakovaných re-excíziách. Jednotlivé lézie boli odstránené na 
rôznych klinických pracoviskách a ambulanciách nemocnice. Vzorky boli získané prevažne 
totálnou chirurgickou resekciou, zriedkavejšie probatórnou excíziou, ojedinele aj punkčnou 
biopsiou, exkochleáciou a parciálnou kraniektómiou. Bioptický materiál bol po 
predchádzajúcej fixácii vo formalíne spracovávaný (väčšinou kompletne) podľa konvenčných 
histologických postupov. Topograficky sme rozlišoval 4 základné lokalizácie: hlavu a krk, trup, 
horné končatiny a dolné končatiny. Stupne solárnej expozície sme klasifikovali podľa kritérií 
uvedených v tabuľke 1. Spracovanie, deskriptívne a štatistické vyhodnotenie súboru sme 
vykonali v programe SPSS Statistics s použitím chí-kvadrátového testu, pričom hodnota p < 
0,05 bola považovaná za signifikantnú.  
 
Výsledky  
 

I. Celkový prehľad diagnostikovaných prípadov  
 
Analyzovaný súbor pozostával zo 162 primárnych MM (25 in situ, 137 invazívnych foriem) od 
159 pacientov vo vekovom rozpätí 26 – 93 rokov (priemerný vek 59,1 r.), 1065 primárnych 
BCC od 815 pacientov vo vekovom rozpätí 25 – 97 rokov (priemerný vek 69,8 r.) a 119 
primárnych SSC (33 in situ, 86 invazívnych foriem) od 99 pacientov vo vekovom rozpätí 50 – 
95 rokov (priemerný vek 78,7 r.). 
 

II. Anatomická distribúcia nádorov vo vzťahu k stupňu solárnej expozície  
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Malígny melanóm  
V skupine pacientov s MM sme potvrdil nasledovné rozmiestnenie nádorov: trup (n 

 horné končatiny (n  40; 24,7 %), dolné končatiny (n  22; 13,7 %), hlava a krk (n 
 21; 13,0 %). Najčastejšie išlo o lokality zodpovedajúce stupňu solárnej expozície 2 (n 

;po ňom nasledoval stupeň 3 (n 44; 27,2 %). Stupeň 4 (n 18; 11,1 %) 
a stupeň 1 (n ; sa vyskytovali omnoho zriedkavejšie a v približne rovnakom  
zastúpení. Z uvedeného možno predpokladať, že vznik MM kože má (vo všeobecnosti) 
najväčší súvis s nízkou celoživotnou, prevažne intermitentnou solárnou expozíciou. Potvrdili 
sme však signifikantné rozdiely medzi pohlavím (p  0,0001), nakoľko u mužov prevažoval 
stupeň expozície 2 (n  62; 74,7 %) a u žien stupeň expozície 3 (n ; 48,1 %). Tieto rozdiely 
boli zapríčinené výrazne odlišnou anatomickou distribúciou lézií, keďže u mužov prevažovalo 
postihnutie trupu (n 56; 67,5 %) a u žien postihnutie horných (n 27; 34,2 %) aj dolných 
končatín (n ; 20,3 %). Pacienti s MM zodpovedajúcimi stupňu expozície 4 mali najvyšší 
priemerný vek (72,3 rokov), pričom tento vzťah bol na rozdiel od všetkých ostatných stupňov 
aj štatisticky významný (p  0,01). MM vzniknuté na miestach s maximálnou celoživotnou 
solárnou expozíciou najzriedkavejšie (16,7 %) obsahovali reziduá pôvodného 
melanocytového névu detekované pri mikroskopickom vyšetrení (p  0,01). Čo sa týka 
histologických typov, výskyt SMM (vrátane in situ formy) pozitívne koreloval so stupňom 
expozície 2 (p = 0,03) a negatívne so stupňom expozície 4 (p  0,0001). NM a LMM (vrátane 
LM) boli asociované (p = 0,02 a p  0,001) so stupňom expozície 4. Pacienti s invazívnymi 
MM zodpovedajúcimi stupňu expozície 3 mali najvyšší a zároveň štatisticky významný (75,6 
%; p  0,001) výskyt „tenkých“ lézií s Breslowým indexom do 1 mm a naopak, 
zodpovedajúcimi stupňu expozície 4 mali najvyšší a signifikantný (83,4 %; p  0,01) výskyt 
„hrubších“ lézií s Breslowým indexom nad 1 mm (Tabuľka 2).  
 
Tab. 2.  Sumarizácia klinicko-patologických nálezov pacientov s MM vo vzťahu so 4  stupňami solárnej 
expozície. (M-nev(+) – melanóm s prítomnými zvyškami pôvodného névu, Breslowov index sa vzťahuje iba na 
invazívne MM, *- štatistická významnosť)  

Parameter Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

počet prípadov  15  (9,2 %) 85  (52,5 %) 44  (27,2 %) 18  (11,1 %) 
  •  muži 

  •  ženy 

9   (60 %) 

6   (40 %) 

62  (72,9 %)* 

23  (27,1 %)* 

6    (13,6 %)* 

38  (86,4 %)* 

6    (33,3 %) 

12  (66,7 %) 
priemerný vek  52,4 r. 58,2 r.  57,9 r. 72,3 r. * 
Histologický typ 

  •  SSM / in situ SSM 

  •  NM 

  •  LMM / LM 

  •  ALM 

  •  iný typ (névoidný) 

 

11  (73,3 %) 

 4   (26,7 %) 

          0 

          0 

          0 

 

63  (74,1 %)* 

14  (16,5 %) 

  6  (7,1 %) 

  1  (1,2 %) 

  1  (1,2 %) 

 

32  (72,8 %) 

  6  (3,6 %) 

  4  (9,0 %) 

  2  (4,5 %) 

         0 

 

1    (5,6 %)* 

7    (38,9 %)* 

10  (56,0 %)* 

         0 

         0 
M-nev (+) 8  (53,3 %) 46  (54,1 %) 23  (52,3 %) 3  (16,7 %)* 
Breslowov index 

  1 mm 

 >  1 mm  

 

7  (53,8 %) 

6  (46,2 %) 

 

32  (45,0 %) 

39  (55,0 %) 

 

31  (75,6 %)* 

10  (24,4 %)* 

 

2    (16,6 %)* 

10  (83,4 %)* 
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Bazocelulárny karcinóm  
V skupine pacientov s BCC bola topografická distribúcia nádorov nasledovná: hlava a (n 

trup (n ), horné končatiny (n  72; 6,8 %) a dolné končatiny (n  
30; 2,8 %). Pokým u žien prevažovalo postihnutie hlavy a krku (74,4 % vs. 64,0 %) a 
nevýrazne aj dolných končatín (3,1 % vs. 2,5 %), u mužov prevažovalo postihnutie trupu (24,1 
% vs. 18,5 %) a horných končatín (9,4 % vs. 4,0 %). Najčastejšie išlo o lokality zodpovedajúce 
stupňu solárnej expozície 4 (n 639; 60,0 %), po ňom nasledoval stupeň 2 (n 25,6 %), 
stupeň 1 (n ; 7,2 %) a stupeň 3 (n ; 7,2 %). Z uvedeného vyplýva, že vznik BCC kože 
má (vo všeobecnosti) najväčší súvis s kumulatívnou celoživotnou solárnou expozíciou. V 
závislosti od stupňa expozície sme potvrdil rozdiely v niektorých klinicko-patologických 
ukazovateľoch (Tabuľka 3). S narastajúcim stupňom expozície stúpal počet starších osôb vo 
veku ≥ 61 rokov, ako aj priemerný vek pacientov. Pri stupni expozície 2 ako jedinom výrazne 
dominovalo mužské pohlavie, pričom pri ostatných troch počet žien prevažoval nad počtom 
mužov. Čo sa týka základných histologických typov, superficiálny BCC sa len sporadicky 
vyskytoval pri stupni expozície 4 (p  0,0001) a bol najčastejší pri stupni expozície 2 ( p  
0,0001). Naopak, infiltratívny BCC bol najčastejší pri stupni 4 ( p  0,0001) a vôbec sa 
nevyskytoval pri stupni 1 (p 0,01). Po zatriedení všetkých histologických typov na 
podskupinu s indolentným a agresívnym fenotypom sme potvrdili so zvyšujúcim sa stupňom 
expozície kontinuálny vzostup prevalencie BCC s agresívnym fenotypom. Na základe týchto 
poznatkov možno predpokladať, že kumulácia  slnečného žiarenia ovplyvňuje karcinogenézu 
BCC v tom zmysle, že podnecuje vývoj jeho agresívnejších rastových typov.                
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 3. Prehľad základných klinicko-patologických ukazovateľov BCC v závislosti od definovaných stupňov 
solárnej expozície (*- štatistická významnosť)  

Parameter Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 

počet nádorov  77  (7,2 %) 273  (25,6 %) 76  (7,2 %) 639  (60,0 %) 

pohlavie   

  •  muži 

  •  ženy 

 

19  (24,7 %) 

58  (75,3 %) 

 

204  (74,7 %) 

69   (25,3 %) 

 

26  (34,2 %) 

50  (65,8 %) 

 

308  (48,2 %) 

331  (51,8 %) 
priemerný vek  

 ≤   60 r. 

 ≥   61 r. 

64,9 r. 

30  (39,0 %) 

47  (61,0 %) 

67,4 r.  

75    (27,5 %) 

198  (72,5 %) 

70,9 r. 

16  (21,1 %) 

60  (78,9 %) 

71,3 r.  

119  (18,6 %) 

520  (81,4 %) 
Základné histologické typy 

  •  superficiálny 

  •  nodulárny 

 

15  (19,5 %) 

32  (41,5 %) 

 

83  (30,4 %)* 

73  (26,7 %) 

 

15  (19,7 %) 

28  (36,8 %) 

 

22    (3,4 %)* 

311  (48,6 %) 
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  •  infiltratívny            0* 10  (3,6 %)     3  (3,9 %)   64  (10,0 %)* 

Histologický fenotyp 

 •  indolentný 

 •  agresívny 

 

65  (84,4 %) 

12  (15,6 %) 

 

202  (74,0 %) 

71 (26,0 %) 

 

53  (69,7 %) 

23  (30,3 %) 

 

384  (60,1 %) 

255  (39,9 %) 

 
 
Skvamocelulárny karcinóm   
V skupine pacientov so SCC bola topografická distribúcia nádorov nasledovná: hlava a krk (n  
98; 83,2 %), trup (n     6; 
5,0 %). Pokým u mužov prevažovali v porovnaní so ženami karcinómy na trupe (12,1 % vs. 2,8 
%) a v menšej miere aj na hlave a krku (85,5 % vs. 77,8 %), u žien sme potvrdili časté 
postihnutie dolných končatín (16,7 %), pričom postihnutie tejto anatomickej lokality sme u 
mužského pohlavia nezaznamenal ani v jednom prípade. Podobne ako pri BCC, najčastejšie 
išlo o miesta zodpovedajúce stupňu solárnej expozície 4 (n  88; 74,0 %), po ňom nasledoval 
stupeň 2 (n  ; 13,4 %), stupeň 3 (n  ; 10,1 %) a najmenej frekventovaný bol stupeň 1 
(n   3; 2,5 %). Z uvedeného vyplýva, že vznik SCC kože má najväčší súvis s kumulatívnou 
celoživotnou solárnou expozíciou, pričom v porovnaní s BCC je tento vzťah ešte výraznejší.  

 
Diskusia 
Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny odbor, ktorého činnosť si vyžaduje širokú škálu 
poznatkov z rôznych vedných disciplín. Jednou z jeho úloh je zhromažďovanie a analýza 
informácií o príčinách chorôb a determinantoch zdravia, ktoré sú vo všetkých programoch a 
projektoch zaraďované na popredné miesta. Rakovina kože predstavuje široké spektrum 
rôznorodých nozologických jednotiek, preto je v praxi potrebné poznať tie etiologické a 
klinicko-patologické faktory, ktoré u nich zásadne ovplyvňujú vznik, priebeh a prognózu 
ochorenia. Z pohľadu verejného zdravotníctva je dôležité, že malígne nádory kože sú 
pomerne dobre preventabilné a ich vzniku možno predchádzať rôznymi opatreniami, najmä 
zmenou prístupu k opaľovaniu a vystaveniu slnku. V našej retrospektívnej štúdii sme sa 
zamerali na sledovanie anatomickej distribúcie troch najčastejších kožných malignít 
v súvislosti s charakterom solárnej expozície ako ich predpokladaného kľúčového 
vyvolávajúceho faktora.       
 
Zhubné nádory kože môžu vzniknúť na ktorejkoľvek časti tela, ale pri NMSC výrazne 
prevažuje oblasť hlavy a krku a pri MM zasa trup a končatiny. Tieto rozdiely súvisia najmä 
(avšak nie výlučne) s rozdielnym charakterom solárnej expozície. V našom súbore sa takmer 
80 % prípadov MM vyskytovalo na miestach korešpondujúcich so stupňom solárnej expozície 
2 a 3, čím sú výsledky podobné s publikáciou autorov Bulliar et al. (2). Pokým u mužov sa 
najčastejšie vyskytovali na častiach tela vystavených nízkej celoživotnej, prevažne 
intermitentnej solárnej expozícii, u žien prevládali na miestach vystavených vysokej, 
prevažne intermitentnej solárnej expozícii. Tieto štatisticky významné rozdiely boli 
dôsledkom omnoho častejšieho výskytu MM na chrbte u mužov a na končatinách u žien, čo 
je dobre známe aj z iných štúdií (2-4). Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na pohlavie súvisí 
vznik MM kože najmä s intermitentnou solárnou expozíciou. Iná situácia je pri NMSC, v 
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etiológii ktorej zohráva kľúčový význam najmä dlhodobé (celoživotné) pôsobenie slnečného 
žiarenia. Väčšina publikovaných štúdií potvrdila že hlava a krk zahrňujú 73,6 – 96,8% 
všetkých BCC (5-11) a 70,2 – 77,6% (5-7,10,12) všetkých analyzovaných SCC. V našom súbore 
sme na hlave a krku diagnostikovali 69 % BCC a 83,2 % SCC, čím sú výsledky podobné s vyššie 
uvedenými publikáciami. Potvrdili sme však výrazné rozdiely medzi pohlavím. Pri SCC sme u 
mužov častejšie pozoroval postihnutie hlavy a krku a u žien postihnutie dolných končatín, čo 
je v súlade s niektorými literárnymi údajmi (5,12-14). V prípade BCC sme zasa u mužov 
potvrdil častejšie postihnutie trupu a u žien oblasti hlavy a krku, ako aj dolných končatín, čím 
sú výsledky totožné s prácami iných autorov (8,9,13,14). Na základe týchto pozorovaní 
možno predpokladať, že vzťah medzi chronickým (kumulatívnym) pôsobením slnečného 
žiarenia je výraznejší pri SCC, nakoľko tento nádor sa vyskytoval v lokalitách zodpovedajúcich 
stupňu solárnej expozície 4 v 74,0 %, ale pri BCC len v 60 % prípadov. Tieto výsledky 
podporujú poznatok z viacerých literárnych zdrojov (1, 15,16), že pokým celoživotná 
(kumulatívna) solárna expozícia súvisí najmä so zvýšeným rizikom vzniku SCC, už v menšej 
miere je asociovaná s BCC, v genéze ktorého zohráva význam aj intenzívna intermitentná 
solárna expozícia. Za zmienku stojí, že BCC pomerne často (až v ¼ prípadov) vznikali aj na 
miestach s nízkou celoživotnou, prevažne intermitentnou solárnou expozíciou, čo súvisí s ich 
pomerne častým výskytom na chrbte. Súhrnne pri všetkých troch malignitách prevyšovalo u 
mužov postihnutie trupu a u žien postihnutie dolných končatín. Hlavným dôvodom je 
pravdepodobne rozdielny štýl obliekania, v dôsledku ktorého majú muži a ženy odlišnú 
tendenciu odhalenia týchto častí tela a ich vystavenia slnku počas roka.   

Významným poznatkom je, že pri jednotlivých malignitách sa v závislosti od stupňa solárnej 
expozície odlišovali viaceré klinicko-patologické parametre. Napríklad pacienti s MM 
lokalizovanými na častiach tela permanentne vystavených slnečnému žiareniu mali najvyšší 
priemerný vek, melanómy u nich väčšinou vznikali de novo a histologicky predstavovali 
najmä NM a LMM (vrátane LM). Naopak, na častiach tela s nízkou, prevažne intermitentnou 
solárnou expozíciou sa signifikantne častejšie vyskytoval SSM (vrátane in situ formy). 
Podobne aj pri BCC sa s narastajúcim stupňom solárnej expozície zvyšoval priemerný vek 
postihnutých osôb a taktiež sme potvrdili rozdiely v prevalencii jednotlivých histologických 
typov. Superficiálny BCC sa len sporadicky vyskytoval v lokalitách zodpovedajúcich stupňu 
expozície 4 a najčastejší bol na miestach korešpondujúcich so stupňom expozície 2. Opačná 
situácia bola pri infiltratívnom BCC, ktorý bol najfrekventovanejší práve na častiach tela 
permanentne (celoživotne) vystavených slnečnému žiareniu. S narastajúcim stupňom 
solárnej expozície stúpala prevalencia BCC s agresívnym rastovým fenotypom. Možno teda 
predpokladať, že rozsah a charakter slnečného žiarenia v rozdielnej miere ovplyvňuje 
histogenézu BCC resp. jeho celoživotná kumulácia potencuje vznik agresívnejšie rastúcich 
foriem. Tieto výsledky sú konzistentné s názorom známeho dermatopatológa Neila 
Crowsona (17), ktorý taktiež uvádza, že agresívne rastové varianty BCC sú omnoho 
frekventovanejšie na chronicky slnku exponovaných častiach tela, čo dokumentujú aj 
výsledky iných autorov (9). Keďže v tejto oblasti zatiaľ absentujú podrobnejšie štúdie, cielené 
epidemiologicko-klinické analýzy zaoberajúce sa súvisom medzi histologickým typom 
kožných malignít a rozsahom slnečného žiarenia by mohli v budúcnosti priniesť užitočné 
informácie.   
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Záver 
V práci sme potvrdili, že jednotlivé typy zhubných nádorov kože majú rozdielne zastúpenie na 
častiach tela, ktoré sú v odlišnej miere vystavené slnku. V prípade MM dominujú partie 
intermitentne exponované slnečnému žiareniu, pri NMSC zasa prevažujú lokality 
permanentne vystavené slnečným lúčom, pričom tento vzťah sa zdá byť výraznejší pri SCC. 
Úlohou verejného zdravotníctva je efektívne využiť získané poznatky najmä v rámci 
preventívnych stratégií tohto častého ochorenia.   
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VYBRANÉ ASPEKTY STRAVOVACÍCH NÁVYKOV ŠTUDENTOV 
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Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave 
 

Abstrakt 
Úvod: Práca analyzuje rozdiely v stravovacích návykoch u študentov 1. a 4. ročníka 
všeobecného lekárstva. 
 
Materiál a metodika: Dotazníkovou prierezovou štúdiou sme počas zimného semestra 
2015/2016 zisťovali prevalenciu vynechávania raňajok, konzumácie menej ako 3 hlavných 
jedál denne, konzumáciu zeleniny a  ovocia menej ako raz denne, každodennej konzumácie 
sladkostí a  využívania jedál rýchleho občerstvenia aspoň raz týždenne u študentov 
všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. 
 
Výsledky: Menej ako pätina respondentov vynechávala raňajky a väčšina  uviedla len 1-2 
hlavné jedlá denne. Asi polovica konzumovala ovocie a zeleninu menej ako raz denne, 
u mužov sa každodenná konzumácia sladkostí v 4. ročníku oproti 1. ročník zvýšila z 33,3% na 
68,0%. Menej ako štvrtina navštevovala reštaurácie rýchleho občerstvenia častejšie ako 1-3 
krát mesačne. 
 
Závery: Stravovacie návyky sa menia u študentov v priebehu štúdia len v malej miere. 
Problémom je nárazová konzumácia stravy len v jednom až dvoch hlavných jedlách denne. 
 
Úvod 
Študenti medicíny predstavujú významnú cieľovú skupinu z hľadiska problematiky zdravého 
životného štýlu. Hoci predstavujú len pomerne malú časť populácie, významným spôsobom 
ovplyvňujú svoje prostredie jednak v profesionálnom ale aj spoločenskom kontakte. Ako 
budúci lekári majú význam pri formovaní postojov celkovej populácie k podpore a ochrane 
zdravia. V súčasnosti stále narastá význam preventívnej práce v medicíne, v rámci ktorej 
zohráva edukácia a poradenstvo osobitný význam. Aby lekári účinne plnili túto úlohu, je 
potrebné aby dokázali prakticky využívať svoje odborné vedomosti a premietať ich do 
odporúčaní. Okrem toho je nevyhnutné, aby sa stotožňovali so zásadami zdraviu 
prospešného stravovania a uvedomovali si , že ich životný štýl slúži ako príklad pre svoje 
okolie (11). 
 
Faktory, ktoré determinujú stravovacie návyky a konzumáciu alkoholu u študentov 
všeobecného lekárstva vychádzajú jednak s kultúrneho (4) a socioekonomického zázemia 
(16), ako aj zo zmien, ktoré súvisia s príchodom na vysokú školu. Odchodom s domáceho 
prostredia a príchodom na internát prichádza študent do odlišného sociálneho prostredia, 
ktoré ovplyvňuje stravovacie návyky, ako súčasť životného štýlu (4). Vzhľadom na zvýšené 
študijné nároky zohráva úlohu aj stres, ktorý môže negatívne ovplyvniť stravovacie návyky. 
Zistila sa napr. negatívna asociácia s konzumáciou ovocia a zeleniny (2, 5). Okrem toho, 
počas tohto vekového obdobia dochádza k úplnému dospievania a vyzrievania osobnosti. 
Možno tiež predpokladať, že u študentov medicíny postupne nadobúdajú význam odborné 
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vedomosti o etiológii a patogenéze ochorení, ako aj význame rizikových faktorov. 
Problémom zostáva, do akej miery sa tieto vedomosti premietajú do osobného životného 
štýlu, nakoľko niektoré práce poukázali v stravovacích návykoch na malé rozdiely medzi 
študentmi medicíny a ostatnou populáciou (7, 8). 
 
Stravovacie návyky významnou mierou ovplyvňuje aj pohlavie (6). Jednou z príčin rozdielov 
môže byť vyššia citlivosť na sebahodnotenie postavy u dievčat (3), ktorá vedie u nich k väčšej 
miere uvedomovania si významu zdravých stravovacích návykov. Napr. u dievčat niektorí 
autori poukázali na menej časté vynechávanie raňajok a nedostatočnú konzumácia zeleniny 
(7, 13). Na druhej strane, negatívne dopady stresu na stravovacie návyky sa vo väčšej miere 
prejavujú u chlapcov (2). 
 
Cieľom práce je analyzovať u študentov všeobecného lekárstva zmeny vybraných aspektov 
deficitu v stravovacích návykoch počas ich štúdia a porovnať rozdiely medzi pohlaviami. 
Analyzované aspekty zahŕňajú nepravidelnosť stravovania (vynechávanie raňajok a menej 
ako 3 hlavné jedlá denne), nízku konzumácie surovej zeleniny a čerstvého ovocia (menej ako 
raz denne), každodennej konzumácie sladkostí a častého využívania jedál rýchleho 
občerstvenia (aspoň raz týždenne). 
 
Poznanie deficitov v zdravej výžive u študentov a vplyvu vysokoškolského prostredia na ich 
životný štýl môže byť prínosom pri formovaní obsahu a formy pregraduálnej výučby, aby 
lepšie zohľadňovala potrebu prevencie v práci lekára. 

 
Materiál a metodika 
Údaje sa získavali metódou prierezovej anonymnej dotazníkovej štúdie, ktorá zisťovala 
kardiovaskulárny rizikový profil respondentov. V práci sa analyzujú otázky týkajúce sa 
stravovacích návykov. 
 
Dotazníky sa distribuovali študentom prvého a štvrtého ročníka JLF UK odboru všeobecné 
lekárstvo v zimnom semestri v akademickom roku 2015/2016 v rámci povinných praktických 
cvičení. Súbor tvorilo 83 študentov prvého ročníka (95,4% responzibilita; priemer. vek 
19,4±0,9) a 137 študentov štvrtého ročníka (87,3% responziblita; priemer. vek 22,2±1,1). 
Študenti boli oboznámení s účelom štúdie a o dobrovoľnosti pri participácií na nej. 
 
Analyzovali sme premenné indikátorov deficitu zdravých stravovacích návykov: 

 vynechávanie raňajok sa zisťovalo otázkou „Začínate deň raňajkami?“. Možné odpovede 
boli „áno“ a „nie“. Analyzovali sme výskyt záporných odpovedí. 

 nízky počet denných jedál sa zisťoval otázkou„ Koľko krát denne obvykle jedávate?“ 
Možné odpovede boli „1 až 2 hlavné jedlá“, „3 až 4 hlavné jedlá“, „5 až 6 hlavných jedál“ 
a „7 a viac hlavných jedál“. Analyzovali sme výskyt odpovede „1 až 2 hlavné jedlá“. 

 deficit každodennej konzumácie surovej zeleniny sme zisťovali otázkou „Koľko kusov 
surovej zeleniny obvykle jedávate?“. Možné odpovede boli „2 a viac kusov denne“, „1 
kus denne“, „4 až 6 kusov za týždeň“, „1 až 3 kusy za týždeň“, „menej ako 1 kus za 
týždeň“, „nejedávam“. Po dichotomizácií sme  analyzovali výskyt odpovedí „4 až 6 kusov 
za týždeň“, „1 až 3 kusy za týždeň“, „menej ako 1 kus za týždeň“ a „nejedávam“. 
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 deficit každodennej konzumácie čerstvého ovocia sme zisťovali otázkou „Koľko kusov 
čerstvého ovocia obvykle jedávate?“. Možné odpovede boli „2 a viac kusov denne“, „1 
kus denne“, „4 až 6 kusov za týždeň“, „1 až 3 kusy za týždeň“, „menej ako 1 kus za 
týždeň“, „nejedávam“. Po dichotomizácií sme  analyzovali výskyt odpovedí „4 až 6 kusov 
za týždeň“, „1 až 3 kusy za týždeň“, „menej ako 1 kus za týždeň“ a „nejedávam“. 

 každodennú konzumáciu sladkostí sme zisťovali otázkou „Koľko porcií sladkostí (koláče, 
zmrzlina, puding, čokoláda, napolitánky, keksy...) obvykle jedávate?“ Možné odpovede 
boli, „2 a viac porcií denne“, „1 porcia denne“, „4 až 6 porcií týždenne“, „1 až 3porcie 
týždenne“, „nejedávam“. Po dichotomizácií sme  analyzovali výskyt odpovedí  „2 a viac 
porcií denne“, „1 porcia denne“ a „4 až 6 porcií týždenne“. 

 pravidelné využívanie jedál rýchleho občerstvenia sme zisťovali otázkou „Ako často 
obvykle jedávate jedlá rýchleho občerstvenia?“. Možné odpovede boli „1 a viackrát 
denne“, „4 až 6 krát denne“, „1 až 3 krát do týždňa“, „1 až 3 krát do mesiaca“, „1 až 3 
krát do roka“, „nejedávam“. Po dichotomizácií sme  analyzovali výskyt odpovedí „1 a 
viackrát denne“, „4 až 6 krát denne“ a „1 až 3 krát do týždňa“. 

Početnosť analyzovaných hodnôt premenných sme prezentovali ako percentá spolu s 
príslušnými intervalmi spoľahlivosti 95%. Analyzovali sme rozdiely v početnosti medzi 
študentmi prvého a štvrtého ročníka a medzi pohlaviami. Ako štatisticky významné sme 
hodnotili rozdiely, kde nedochádzalo k vzájomnému prekrývaniu intervalov spoľahlivosti 
95%. Intervaly spoľahlivosti sú na grafoch znázornené ako chybové úsečky. 

 
Výsledky 
Menej ako pätina študentov priznala vynechávanie raňajok, pričom nie sú prítomné 
štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami, ani medzi sledovanými ročníkmi. 
Väčšina študentov uviedla, že počas dňa majú menej ako 3 hlavné jedlá. Všetky rozdiely 
medzi mužmi a ženami ako aj medzi ročníkmi sú nesignifikantné (Graf 1).  
 
Približne polovica mužov a tretina žien uviedla nedostatočnú konzumáciu surovej zeleniny 
a čerstvého ovocia, t.j. menej ako aspoň raz denne. U žien došlo k miernemu zvýšeniu 
konzumácie zeleniny v 4. ročníku. Táto zmena, podobne ako aj ostatné rozdiely medzi 
ročníkmi a pohlaviami, však nedosahuje štatistickú významnosť (Graf 2). 
 
U študentov prvého ročníka výrazne dominovalo konzumovanie sladkostí u žien v porovnaní 
s mužmi (72.9% vs. 33,3%). Vo štvrtom ročníku došlo k nárastu u mužov (z 33,3% na 68,0%). 
Vzhľadom na to, že u žien k zmenám počas štúdia nedošlo, u študentov štvrtého ročníka sa 
signifikantné rozdiely medzi pohlaviami vytratili a viac ako polovica z nich priznávala 
každodennú konzumáciu sladkostí. Len malá časť, t.j. menej ako štvrtina respondentov 
uviedla, že navštevujú reštaurácie rýchleho občerstvenia častejšie ako 1-3 krát mesačne, 
pričom neboli prítomné štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými podskupinami 
(Graf 3). 
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Graf 1. Percentuálny výskyt indikátorov nepravidelného stravovania u študentov všeobecného lekárstva 

 
Graf 2. Percentuálny výskyt študentov všeobecného lekárstva, ktorí uviedli, že konzumujú surovú zeleninu 
a čerstvé ovocie menej ako raz denne 
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Graf 3. Percentuálny výskyt študentov všeobecného lekárstva, ktorí uviedli každodennú konzumáciu sladkosti 
a ktorí využívajú podniky rýchleho občerstvenia častejšie ako 1-3 krát mesačne 

 
Diskusia a závery 
Sledované aspekty stravovacích návykov u študentov všeobecného lekárstva sú pomerne 
stabilné a v priebehu štúdia sa len minimálne menia. Do popredia vystupuje význam 
nepravidelného stravovania, t.j. nerozdelenia denného príjmu potravy na viacero jedál, ale 
jej nárazovú konzumáciu len jeden až dva krát denne. Medzi ďalšie významné deficity 
stravovacích návykov patrí nízka konzumácia ovocia a zeleniny a častá konzumácia sladkostí. 
 
Možnou príčinou nepravidelného stravovania je snaha študentov v rámci možností 
neprerušovať kurikulárne výučbové aktivity v záujme získania väčšieho množstva voľného 
času v popoludňajších hodinách. Tým sa konzumácia hlavného jedla (obed) presúva do 
neskorších hodín, prípadne sa spája s večerou. Negatívnou stránkou je, že nepravidelné 
stravovanie, vynechávanie jedál a presúvanie denného energetického príjmu do neskorších 
hodín dňa, resp. večera, zvyšuje riziko obezity (12, 18, 10). Okrem toho sa takéto správania 
môže spájať aj s nízkym príjmom ovocia a zeleniny (15). Keď sa u adolescentov hodnotili 
viaceré možné faktory, ukázalo sa , že nepravidelné stravovanie a vynechávanie jedál sa 
výraznejšie spájalo s obezitou ako samotné zloženie stravy (9). Vzhľadom na význam 
pravidelných raňajok (1, 9; 15, 18), možno pozitívne hodnotiť pomerne malé percento 
študentov v našom súbore, ktorí sa priznali k ich vynechávaniu. Porovnateľné výsledky sa 
získali u študentov v Taliansku, na Sicílii (7) ako aj v Poľsku (13).  
 
Nízka konzumácia ovocia a zeleniny u študentov je častá aj v cieľovej skupine adolescentov 
(14), čo naznačuje, že ide o všeobecne rozšírený problém aj u iných cieľových skupín v našej 
populácii, ale aj v okolitých krajinách (4, 19). 
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Podobne, častá je konzumácia sladkostí, zistená aj v iných cieľových skupinách (14). 
Poukazuje to na podceňovanie jej významu u študentov. Zaujímavý nárast u mužov vo 
štvrtom ročníku môže odrážať zmeny spôsobu života na internáte ako aj vplyv stresu počas 
štúdia (6). 
 
Limitáciou štúdie je pomerne malá veľkosť cieľovej populácie (študenti všeobecného 
lekárstva na JLF UK v Martine), v dôsledku čoho bola väčšina rozdielov medzi podskupinami 
štatisticky nevýznamná. Zber dát sa vykonával počas semestra. Porovnanie s údajmi 
zistenými počas skúšobného obdobia by umožnilo lepšie hodnotenie významu stresu. To by 
však, vzhľadom na metodiku zberu dát, bolo problematické z hľadiska logistiky. Na druhej 
strane, výsledky možno považovať za reprezentatívne pre cieľovú skupinu študentov 
všeobecného lekárstva na Slovensku. Tým poskytujú cenný príspevok pre hodnotenie 
rozdielov medzi jednotlivými krajinami ako aj pochopenie všeobecných determinantov 
stravovacích návykov študentov. 
 
Výsledky poukazujú na to, že v rámci pregraduálnej výučby všeobecného lekárstva je 
potrebné sa väčšou mierou zameriavať na zdôrazňovanie významu osobného príkladu 
zdravotníka v oblasti zdravého životného štýlu. V rámci odstraňovania deficitov stravovacích 
návykov je dôležité podporovať najmä zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny. Vzhľadom na 
rozšírený problém nepravidelného stravovania počas dňa má okrem edukácie význam aj 
vytváranie podmienok podporujúcich lepšie rozloženie konzumácie hlavných jedál počas 
dňa. Pri plánovaní kurikulárnych aktivít je vhodné okrem časového faktora brať do úvahy aj 
miestu lokalizáciu z hľadiska dostupnosti primeraných stravovacích služieb. 
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Abstrakt 
Úvod: Chronická vírusová hepatitída C (CHC) - závažný medicínsky, verejno-zdravotnícky, 
sociálny a ekonomický problém v globálnom meradle. 

Materiál a metodika: V rokoch 2010-2016 bolo do ambulancie odoslaných 3068 nových 
pacientov so zvýšenými hodnotami pečeňových testov. Pri zistenej antiHCV+ sme doplnili 
HCV RNA, genotyp vírusu a vyšetrenie tranzientnou elastografiou.  

Výsledky: U 45/3068 pacientov sa zistila antiHCV+ - 1.4% prevalencia. HCV RNA+ sa zistila 
u 38 pacientov (20 mužov/18 žien) - 1.2% prevalencia. U 37/38 (97.3%) pacientov sme 
realizovali vyšetrenie Fibroscanom. Pokročilú fibrózu pečene (F2-F4) malo 23/38 pacientov - 
60.5% súboru. Z pacientov s pokročilou fibrózou pečene nebolo pred príchodom do našej 
ambulancie nikdy liečených na CHC 14/23 pacientov (60.8%).  
 
Závery: Na Slovensku bola zistená v epidemiologickej štúdii (3608 sér) prevalencia anti-HCV+ 
v 1.52%, CHC sa potvrdila v 0.67%. V našom súbore bola prevalencia  antiHCV+  1.4%, CHC sa 
potvrdila v 1.2%. Komplikácie CHC sa vyskytujú predovšetkým pri pokročilej fibróze pečene. 
CHC je v súčasnosti jediná chronická vírusová infekcia, ktorú je možné definitívne vyliečiť. 
Preto je potrebná interdisciplinárna spolupráca pri systematickom jej vyhľadávaní, 
diagnostike a liečbe.  
 
Úvod  
Chronické vírusové hepatitídy B a C (CHB/CHC) sú závažným medicínskym, verejno-
zdravotníckym, sociálnym a ekonomickým problémom v globálnom meradle, v Európe ako 
celku, a v strednej a východnej Európe obzvlášť. Odhaduje sa, že na svete je 500 miliónov 
ľudí, teda približnej každý dvanásty človek, infikovaných vírusom hepatitídy B alebo C. 
Z tohto počtu zomrie na následky CHB/CHC ročne viac ako 1 500 000 ľudí (1,2). 
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Choroby pečene predstavujú v Európskej Únii 6. najčastejšiu príčinu úmrtí. Len v samotnej 
Európe trpí až 29 miliónov ľudí na niektorú z chronických chorôb pečene, postihujú 
väčšinou ľudí v produktívnom veku (3).  Nebezpečenstvo chronických chorôb pečene spočíva 
v ich možnej progresii do cirhózy a vzniku jej komplikácií. Ročne zomiera na cirhózu pečene 
v Európe 170 000 ľudí. Medzi najzávažnejšie komplikácie cirhózy pečene patrí 
hepatocelulárny karcinóm (HCC), na ktorý ročne zomiera 47000 ľudí v Európskej Únii. Je to 
5. najčastejší nádor v Európe.  
 
Medzi najčastejšie choroby pečene v  podmienkach Slovenska patria: alkoholová choroba 
pečene s jej rôznymi štádiami (alkoholová hepatitída až cirhóza pečene), vírusové choroby 
pečene (napr. chronická hepatitída B - CHB, chronická hepatitída C - CHC) a nealkoholová 
tuková choroba pečene (NAFLD) so svojou najzávažnejšou formou - nealkoholovou 
steatohepatitídou (NASH), ktorá počas posledných rokov nadobúda predovšetkým kvôli 
nezdravým stravovacím návykom epidemické rozmery (4,5).  
 
Na Slovensku sú chronické ochorenia pečene piatou najčastejšou príčinou smrti celkovo 
a v prípade produktívneho veku sa dostávajú na 3. miesto za kardiovaskulárne 
a onkologické ochorenia. V roku 2014 zapríčinili chronické ochorenia pečene 4% úmrtí 
mužov a 2% úmrtí žien.  Európska asociácia pre výskum pečene hodnotí Slovensko ako 
krajinu so 4. najvyššou mortalitou na ochorenia pečene po Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku 
(6).  

 
V bežnej praxi často pozorujeme pacientov, u ktorých sa súčasne vyskytujú minimálne 2 
choroby pečene.  Môže to spôsobiť komplikácie v ich presnej diagnostike a liečbe. Vzhľadom 
na rizikom vzniku cirhózy pečene a HCC pri chronických vírusových hepatitídach B a C je 
potrebné realizovať ich aktívny skríning. Autori v článku stručne uvádzajú výsledky skríningu 
chronickej hepatitídy C, ktorý realizovali v Bardejovskom okrese.  
 
Cieľ výskumu  
Realizovať skríning antiHCV protilátok u všetkých pacientov, ktorí boli v rokoch 2010-2016 
odosielaní do našej ambulancie za účelom diferenciálnej diagnostiky chorôb pečene. 
V prípade zistenia chronickej hepatitídy C realizovať vyšetrenie tranzientnou elastografiou a 
odoslať pacienta do centra pre liečbu chronických vírusových hepatitíd. 
 
Materiál a metodika  
V období rokov 2010-2016 bolo do internej ambulancie so zameraním na diagnostiku 
a liečbu chorôb pečene v Bardejovských Kúpeľoch odoslaných celkovo 3068 nových 
pacientov. Pacienti boli odosielaní pre zvýšené hodnoty tzv. pečeňových testov: AST, ALT, 
GMT, ALP. U každého pacienta sme realizovali ultrasonografické vyšetrenie dutiny brušnej, 
odbery na kompletnú diferenciálnu diagnostiku chorôb pečene (alkoholová choroba pečene, 
nealkoholová choroba pečene, vírusové hepatitídy B a C, Wilsonova choroba, 
hemochromatóza, autoimunitné ochorenia). Pri pozitivite antiHCV protilátok sme doplnili 
nadstavbovú metódu – HCV RNA a genotyp vírusu v špecializovanom laboratóriu a realizovali 
sme vyšetrenie pečene prostredníctvom tranzientnej elastografie. Tranzientná elastografia 
(prístroj FibroScan) je neinvazívna nebolestivá metodika,  ktorá meria tuhosť tkaniva pečene 
(liver stiffness). Hodnotí rýchlosť šírenia nárazovej vlny v pečeni. Používa sa pri posudzovaní 
stupňa fibrózy pečene (podľa klasifikácie Metavir) pri chronickej hepatitíde B a C, 
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chronických cholestatických chorobách, alkoholovej chorobe pečene, nealkoholovej tukovej 
chorobe pečene. S vysokou presnosťou potvrdí, resp. vylúči cirhózu pečene. Bola prijatá 
a štandardizovaná na výročnom európskom hepatologickom kongrese v Kodani v roku 2009 
a odporučená EASL ako štandardná a bezpečná  metóda na stanovenie stupňa fibrózy pri 
vybraných chorobách pečene (7).  
 
Výsledky 
V období rokov 2010-2016 bolo v internej ambulancii v Bardejovských Kúpeľoch 
vyšetrených celkovo 3068 nových pacientov. U 45 pacientov sa zistila antiHCV pozitivita, 
čo predstavuje 1.4% prevalenciu. Realizovali sme u nich nadstavbové vyšetrenie HCV RNA 
a v prípade stanovenia prítomnosti vírusu aj jeho genotyp. HCV RNA pozitivita sa zistila 
u 38 pacientov (20 mužov/18 žien), čo predstavuje 1.2% prevalenciu. Priemerný vek mužov 
bol 51.6 roka, priemerný vek žien bol 51.9 roka. 37/38 pacientov (97.3%) malo genotyp 
vírusu 1, 1 pacientka mala genotyp 3. U 37/38 (97.3%) pacientov sme realizovali vyšetrenie 
tranzientnou elastografiou (Fibroscan). Stupeň fibrózy F0-F1 sme zistili u 11 pacientov, 
stupeň F1-F2 u 3 pacientov, F2 u 3 pacientov, F2-F3 u 1 pacienta, F3 u 3 pacientov (1 pacient 
sa liečby CHC nedožil pre zlyhanie pečene), F4 - t.j. cirhózu pečene - u 16 pacientov. 10/16 
pacientov s cirhózou pečene doteraz nebolo nikdy liečených na chronickú hepatitídu C. 
Samotnej liečby CHC sa nedožili  3 pacienti s cirhózou pečene: 2 pre vznik 
hepatocelulárneho karcinómu, 1 pacientka pre ťažkú alkoholovú hepatitídu spojenú so 
zlyhaním pečene. Za pokročilú fibrózu pečene pri vyšetrení tranzientnou elastografiou sa 
považuje štádium F2 a vyššie.  
 
V našom súbore malo pokročilú fibrózu pečene (F2-F4) 23/38 pacientov, čo predstavuje 
60.5% súboru. Z pacientov s pokročilou fibrózou pečene nebolo pred príchodom do našej 
ambulancie nikdy liečených na CHC 14/23 pacientov (60.8%). Svedčí to o neskorom 
príchode pacientov do ambulancie, o záchyte CHC v pokročilom štádiu už so vznikom 
komplikácií (cirhóza pečene, hepatocelulárny karcinóm, zlyhanie pečene) a o výraznej 
potrebe vykonávať skríning CHC.  
 
Diskusia  
Vírusová hepatitída C je infekciou rozšírenou na celom svete. Podľa údajov WHO je aktuálne 
celosvetovo infikovaných vírusom CHC asi 185 miliónov ľudí, z nich 350000-500000 ročne 
zomiera (8). Akútna infekcia vzhľadom na asymptomatický priebeh sa diagnostikuje len 
zriedka. Chronická infekcia (vzniká u 60-80% infikovaných pacientov) sa väčšinou zistí 
náhodne pri skríningu alebo často až v pokročilom štádiu (9).   
 
Príznaky chronickej hepatitídy C sú pomerne nenápadné, môžu svojím priebehom 
napodobniť chrípku - únavnosť, malátnosť, bolesti v svaloch a kĺboch, nechutenstvo, občas 
sa vyskytne vracanie, zvýšená teplota. Výška hodnoty tzv. pečeňových testov nie je 
indikátorom aktivity ochorenia. Pacienti s cirhózou pečene pri CHC môžu mať hodnoty tzv. 
pečeňových testov takmer v referenčnom rozmedzí a pritom ide už o pokročilé štádium 
poškodenia pečene (10).   
 
Na Slovensku bola zistená v rámci epidemiologickej štúdie (3608 sér) prevalencia protilátok 
anti-HCV u dospelých osôb nad 15 rokov v 1.52%, pričom chronická infekcia sa potvrdila 
dôkazom replikácie vírusu v 0.67% (11). Predstavuje to viac ako 30000 chronicky 
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infikovaných, z ktorých podľa údajov o počte hlásených ochorení bola diagnostikovaná len 
menšia časť.  
V našom súbore pacientov sme zistili prevalenciu  antiHCV pozitivity 1.4%. Chronická infekcia 
sa potvrdila dôkazom replikácie vírusu v 1.2%. Naše zistenie prevalenie CHC (1.2% verzus 
0.67%) vysoko prevyšuje celoslovenský priemer. Môže to súvisieť s viacerými faktormi: 
nedostatočnou informovanosťou pacientskej verejnosti na Východnom Slovensku ohľadne 
chronických chorôb pečene vrátane CHB a CHC, vyšším zastúpením rómskeho obyvateľstva 
v porovnaní s regiónmi na západnom Slovensku, strachom z vyšetrenia a možného zistenia 
choroby pečene a čiastočne možno aj ľahostajnosťou ku svojmu zdravotnému stavu, keďže 
„pečeň nebolí“. Ďalším faktorom je určite aj obava zo straty zamestnania, potreby dlhodobej 
práceneschopnosti v prípade zistenia závažného poškodenia pečene, nedostatočné 
vykonávanie skrínigu prostredníctvom ambulancií všeobecných praktických lekárov. 
Alarmujúce je to, že 60.5% súboru malo závažný stupeň poškodenia pečene (F2-F4) a 60.8% 
z nich pred príchodom do našej ambulancie nemalo doteraz nikdy vyšetrené antiHCV 
protilátky!!!  
 
Podľa epidemiologických údajov na Slovensku sa odporúča skríning antiHCV protilátok 
vykonávať nielen u osôb, ktoré patria do rizikových skupín (i.v. užívatelia drog, osoby po 
transfúzii krv pred rokom 1992, osoby s tetovaním, promiskuitné osoby a sexuálni partneri 
osôb s hepatitídou C, pacienti s hemofíliou, hemodialyzovaní pacienti, atď.), ale aj 
u pacientov vo veku 50-60 rokov (11, 12).  
 
V skupine nami vyšetrených pacientov s CHC bol taktiež priemerný vek u mužov 51.6 roka, 
u žien 51.88 roka čo podporuje myšlienku realizovať skríning CHC u pacientov v tejto 
vekovej skupine. 
 
Záver 
Z prác viacerých zahraničných autorov vyplýva vysoké riziko nárastu komplikácií CHC 
v nasledujúcich desaťročiach, ktoré môžu mať aj závažné ekonomické dôsledky pre 
zdravotné systémy (10 ). Komplikácie CHC sa vyskytujú predovšetkým u pacientov 
s pokročilou fibrózou alebo cirhózou pečene (13), keďže toto štádium má 1.5% ročné riziko 
vzniku HCC a 4-5% ročné riziko vzniku dekompenzácie cirhózy pečene (ascites, krvácanie pri 
portálnej hyperteznii, hepatálna encefalopatia). 5-ročné prežitie pacientov 
s kompenzovanou cirhózou je 91% oproti 50% u pacientov po 1. dekompenzácii (14).  
 
CHC je v súčasnosti jediná chronická vírusová infekcia, ktorú je možné definitívne vyliečiť.  
 
Preto je nevyhnutné systematické vyhľadávanie pacientov už len s mierne zvýšenými tzv. 
pečeňovými testami. Prispeje to k včasnej diagnostike CHC, zníženiu rizika vzniku cirhózy 
pečene a HCC (15,16). 
 
Potrebná je interdisciplinárna spolupráca medzi  všeobecnými praktickými lekármi, 
pracovníkmi verejného zdravotníctva, hepatológmi, gastroenterológmi, infektológmi, 
internistami, diabetológmi a kardiológmi pri vyhľadávaní pacientov s CHC aj s prihliadnutím 
na vek pacienta.   
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U ŽIEN V SR 

J. BUCHANCOVÁ1,  V. ŠVIHROVÁ1, M. HRUŠKOVÁ2, E. MAREJKOVÁ3, Z. CIGÁNIKOVÁ2,  
M. JANOUŠEK4, H. HUDEČKOVÁ1 

 
1Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,  

Univerzita Komenského v Bratislave 
2Pracovná zdravotná služba ŽILPO, s.r.o., Žilina 

3Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 
4Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 

 
Abstrakt  
Úvod: Významné zmeny v štruktúre priemyslových odvetví ovplyvňujú na Slovensku zmeny 
počtu pracovníkov vystavených chorobám z povolania.   
 
Materiál a metódy: Autori hodnotili výskyt CHzP a ohrození ChzP u žien v SR v rokoch 2011-
2015. Vybrané údaje boli spracované zo štatistických prameňov NCZI a ASTR SR. Pri 
spracovaní boli použité deskriptívne metódy štatistickej analýzy.  
 
Výsledky: V období rokov 2011 až 2015 bolo u žien hlásených 655 CHzP, čo je 38,3% zo 
všetkých ChzP. Rizikovým faktorom pracovného prostredia bolo v roku 2014 vystavených 
22807 pracovníčok (3. a 4. kategórie prác). Oproti roku 2011 to bol nárast o 8,3% 
dokumentovaný hlavne vyšším počtom žien v riziku biologických faktorov, fyzickej záťaže, 
hluku a ionizujúceho žiarenia. Dominovali choroby z dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia končatín (423), profesionálne nákazy (82) a kožné choroby (32). 
CHzP u žien  sú  v najvyšších počtoch u 45-59 ročných. Najviac CHzP bolo hlásených 
v Košickom kraji. Ohrozenia CHzP  tvoria  malý podiel žien v porovnaní s hlásenými CHzP. 
 
Záver: CHzP patria aj u žien medzi preventabilné ochorenia. Ich pokles musí byť viazaný na 
skvalitnenie primárnej prevencie. Práca poslúži aj k argumentácii o prioritách usmerňovania 
komplexu opatrení na ochranu a podporu zdravia pracujúcich žien.  

 
Úvod  
Zmeny palety  a počtu chorôb z povolania (ChzP) ovplyvňujú na Slovensku významné zmeny 
v štruktúre priemyslových odvetví. S tým súvisí aj meniaci sa počet pracovníkov vystavených 
novým pracovným podmienkam a rizikovým faktorom práce. Pri  problematickej primárnej 
prevencii, nedostatočnej ochrane a podpore zdravia pri práci sa  môže meniť výskyt aj 
štruktúra chorôb z povolania, čomu aj u ženskej časti pracujúcej populácie SR treba venovať 
osobitnú  pozornosť. 
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Cieľom práce bolo vyhodnotiť výskyt chorôb z povolania a ohrození chorobami z povolania 
u žien na Slovensku v ostatnom 5-ročnom intervale. Táto problematika nie je zatiaľ 
v dostupnej literatúre samostatne spracovaná. Dynamické zmeny v reštrukturalizácii 
priemyslových odvetví v SR prinášajú zmeny aj v pracovnom zaradení žien. Ženy v SR sú 
naďalej vystavené aj rizikovým faktorom pri  zaradení do prác v 3. a 4. kategóriách. Treba 
skúmať, prečo sa ich počet v ostatných 5 rokoch neznižuje. Údaje o počte CHzP u žien 
signalizujú, v ktorých oblastiach je potrebné klásť do budúcnosti väčší dôraz na primárnu 
prevenciu.   

 
Metodika 
Vybrané údaje o chorobách z povolania a ohrozeniach chorobami z povolania boli získané zo 
štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI SR) a z 
Automatizovaného systému triedenia rizík (ASTR) - centrálny register rizikových prác SR- za 
obdobie rokov 2011 až 2015 (1,7). Pri spracovaní boli použité deskriptívne metódy 
štatistickej analýzy.  

 
Výsledky   
Na Slovensku bolo v období rokov 2011až 2015 hlásených spolu 1709 CHzP, z toho 1054 
CHzP u mužov a 655 CHzP u žien. Napriek tomu, že v evidencii rizikových prác v 3. a 4. 
kategórii tvoria ženy na Slovensku približne jednu pätinu počtu zamestnancov vystavených 
rizikovým prácam, v celkovom počte CHzP v sledovanom 5 ročnom období   mali zastúpenie 
vyššie – až 38,3 %. Výskyt CHzP u žien v SR v jednotlivých rokoch je uvedený v tab. 1. 
 
Tab. 1 Počet hlásených chorôb z povolania v SR, roky 2011 až 2015 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 spolu 

choroby z povolania muži 218 203 186 244 213 1064 

choroby z povolania ženy 155 141 115 129 115 655 

choroby z povolania spolu 373 344 301 373 328 1719 

 
Počet registrovaných rizikových prác u žien  na Slovensku v 5 ročnom období sa zvýšil 
z 21057 (r. 2011) na 22807 (r. 2015). Zvýšenie o 8,3% bolo spôsobené nárastom rizikových 
prác v 3.kategórii. V 4. kategórii bolo v r. 2015 vystavených rizikovej práci  ešte  stále 745 
žien (tab. 2). Nárast bol dokumentovaný hlavne vyšším počtom žien v riziku biologických 
faktorov, fyzickej záťaže, hluku a ionizujúceho žiarenia. 
 
Tab. 2 . Počet žien vystavených vybraným rizikovým faktorov pracovného prostredia za roky 2011 a 2015 
podľa kategórií 

Rizikový faktor Počet exponovaných pracovníkov – ženy 

rok 2011 rok 2015 

3. 
kategória 

4. 
kategória 

spolu 3. kategória 4. kategória spolu 

Biologické faktory 1867 0 1867 2699 0 2699 

Elektromagnetické polia 1 0 1 2 0 2 

Fyzická záťaž 1153 66 1219 1769 16 1785 

Hluk 11150 431 11581 11718 476 12194 

Chemické látky a zmesi 3739 328 4067 3927 271 4198 

Ionizujúce žiarenie 1724 0 1724 1862 0 1862 

Optické žiarenie 325 0 325 350 0 350 

Psychická pracovná záťaž 2176 0 2176 2296 0 2296 
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Vibrácie 168 43 211 232 72 304 

Záťaž teplom a chladom 567 0 567 518 0 518 

Zvýšený tlak vzduchu 24 0 24 8 0 8 

 
Na obr.1 je znázornené zastúpenie žien s ChzP v jednotlivých krajoch SR za obdobie rokov 
2011 až 2015. Veková štruktúra žien s ChzP je na obr.2.  

 

 
Obr. 1 Počet ChzP z povolania v SR, roky 2011 až 2015 u žien podľa krajov 

 

 
Obr. 2 Počet chorôb z povolania v SR, roky 2011 až 2015 u žien podľa vekovej štruktúry 

 
Tab. 3 Počet hlásených ChzP u žien podľa položiek Zoznamu ChzP SR za roky 2011 až 2015 

položka Zoznamu CHzP 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 

2., 12., 18. otravy 3 1 0 0 0 4 

22. Kožné choroby okrem rakoviny a prenosných 10 13 4 3 2 32 

24. Infekčné choroby a parazitárne choroby  30 7 5 19 21 82 

26. Choroby prenosné zo zvierat na ľudí  1 7 1 4 0 13 

27. Choroba z hyper- alebo hypobarických podmienok 0 0 1 0 0 1 

28. Choroba z vibrácií  0 1 0 1 0 2 

29. Choroba z DNJZ 83 96 84 81 79 423 

30. Choroba lakťového nervu z mechanických vplyvov 8 1 0 4 2 15 

33. Silikóza, silikotbc vrátane uhľokopskej pneumokoniózy 0 0 1 0 0 1 

34. Azbestóza 0 1 2 0 0 3 

37. Bronchiálna astma  6 6 6 8 3 29 
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38. Porucha sluchu z hluku 4 4 3 5 1 17 

42. a) Ťažká hyperkinetická dysfónia, b) ťažká fonasténia  0 0 2 0 2 4 

44. Vonkajšie alergické alveolitídy 1 0 1 1 0 3 

45. Alergické choroby HDC 6 4 2 3 3 18 

46. Nádorové choroby z dokázaných chemických karcinogénov 0 0 1 0 1 2 

47. Iné poškodenie zdravia z práce 3 0 2 0 1 6 

Spolu 155 141 115 129 115 655 

 
 V tabuľke 3 je uvedený počet ChzP u žien podľa položiek Zoznamu ChzP SR za roky 2011 až 
2015 (6). Ukazuje sa jednoznačná prevaha chorôb z DNJZ (spolu 423), na druhom mieste boli 
infekčné a parazitárne choroby (82), na treťom mieste kožné choroby okrem rakoviny kože 
a prenosných kožných chorôb (32). V sledovanom päťročnom období boli hlásené spolu len 4 
intoxikácie (položky Zoznamu ChzP 2., 12. a 18.). 
 
Na obrázku 3 sú uvedené údaje o hlásených ohrozeniach chorobami z povolania u žien za 
roky 2011 až 2015 na Slovensku. Počty ohrozených žien sú dlhodobo nižšie ako počty chorôb 
z povolania. Ide o registráciu iniciálnych prejavov rôznych chorobných stavov, ktoré môžu ale 
nemusia, vyústiť do choroby z povolania. Vyžadujú si preradenie z rizikového prostredia 
a následné sledovanie a doriešenie. 
 

 
Obr. 3 Trend vývoja ohrození chorobami z povolania v SR, roky 2011 až 2015 

 
Diskusia a záver 
Muži tradične vykonávali a vykonávajú náročnejšie rizikové práce. Dominantne pracujú napr. 
v rezorte ťažby, dobývania, hutníctva, strojárenstva. Sú neporovnateľne viac vystavovaní 
riziku poškodenia dýchacieho aparátu z fibrogénnych prachov, riziku vibrácií, pracovným 
úrazom a ďalším rizikovým faktorom.  
 
Ženy typicky obsadzujú pracovné pozície v oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti,  
služieb,  administratívy. Spoločnosť ich, v porovnaní s mužmi, významnejšie  chráni najmä 
pred rizikami fyzicky namáhavej práce, pôsobenia chemických faktorov, ionizujúceho 
žiarenia. Aj v našej legislatíve je podchytená osobitná ochrana žien pri práci, aj 
s prihliadnutím na špecifické biologické obdobia ich života. Vyšší výskyt profesionálnych 
nákaz a ochorení z DNJZ končatín, hlavne syndrómu karpálneho kanála u žien - nielen v SR 
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ale aj v Českej republike v ostatných rokoch je dôvodom pre dôslednejšie usmernenie  
v oblasti primárnej prevencie CHzP (2,5).  
Najväčší nárast  počtu žien vystavených  rizikovej práci v SR za medziobdobie rokov 2011 až 
2015 bol u biologických faktorov (o 44,6 %), fyzickej záťaže (o 46,4 %). Vzostup  bol aj u prác 
s rizikom nadmerného hluku, pôsobenia chemických látok a ich zmesí, v riziku ionizujúceho 
aj optického žiarenia, pri riziku psychickej pracovnej záťaže, dokonca aj riziku vibrácií 4. 
kategórie. Obmedzený záchyt  profesionálnych porúch sluchu a kožných ochorení  u mužov 
aj u žien na Slovensku má dlhoročný charakter (3). Profesionálne ochorenie  osového 
aparátu doteraz nie je osobitnou položkou Zoznamov CHzP na Slovensku ani v Českej 
republike. Kritéria náročného diferenciálne diagnostického posúdenia rôznych expozičných 
a dispozičných faktorov pre potvrdenie profesionality u chorôb chrbtice sú tvrdým orieškom 
(4). 
 
S útlmom baníctva, zmenami v poľnohospodárskej výrobe je na Slovensku spojený pokles 
rizikových prác a následne aj CHzP v týchto rezortoch. S nárastom priemyslovej výroby, 
v ostatných rokoch v SR najmä výroby automobilov, je však potrebné počítať s nárastom 
zamestnávania žien pri prácach v satelitných podnikoch, dodávajúcich rôzne komponenty 
pre kompletizáciu výroby automobilov. Ženy sú tu nezriedka vystavované vnútenému tempu 
práce a nadmernej lokálne pôsobiacej fyzickej záťaži pohybového aparátu. Uvedené môže 
byť predpokladom vzniku chorôb z povolania, hlavne profesionálnych ochorení horných 
končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia.    
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ÚROVEŇ ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI U ŠTUDENTOV LEKÁRSKYCH 

FAKÚLT V ASOCIÁCII SO STRAVOVACÍMI NÁVYKMI 

E. ČEPOVÁ 1,2, G. ŠTEFKOVÁ 1,3, P. KOLARČIK1,2, A. MADARASOVÁ GECKOVÁ1,2 

 

1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice 
2 Ústav psychológie zdravia 

3 Ústav ošetrovateľstva 
Abstrakt 
Úvod: Správne stravovacie návyky prispievajú k prevencii ochorení spôsobených životným 
štýlom. V oblasti stravovacích návykov je dôležité rozvíjanie zdravotnej gramotnosti (ZG). 
Cieľom príspevku je preskúmať súvislosti ZG a stravovacími návykmi u študentov lekárskych 
fakúlt.  
 
Metódy: V prierezovej štúdii bolo sledovaných 390 slovenských aj zahraničných študentov 
slovenských lekárskych fakúlt (muži 41,5%, slovenskí študenti 50,1%, priemerný vek=23, 
SD=3). Súvislosti ZG meranej dotazníkom zdravotnej gramotnosti (HLQ) so stravovacími 
návykmi sme analyzovali pomocou U-testu. 
 
Výsledky: Denné raňajkovanie súviselo s vyššou mierou ZG v doménach: D1-pocit 
pochopenia a podpory od poskytovateľov starostlivosti, D3-starostlivosť o zdravie, D5-
posúdenie zdravotných informácií, D6-spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
a D9-pochopenie informácií. Denné obedovanie súviselo s vyššou mierou ZG v doménach 
D2-informácie o starostlivosti o zdravie, D3 a D5. Večera s vyššou mierou ZG súvisela 
v doménach D2, D3, D5, D8 a D9.   
 
Záver: Náš výskum potvrdil, že ZG je významný faktor súvisiaci s dodržiavaním zdravej 
frekvencie stravovania. 
 
Úvod  
Zdravotná gramotnosť získava čoraz väčší význam v oblasti verejného zdravia a zdravotnej 
starostlivosti (1). Zdravotná gramotnosť umožňuje ľuďom, pochopiť, zhodnotiť a aplikovať 
informácie týkajúce sa zdravia v každodennom živote zahŕňajúc prevenciu chorôb a podporu 
zdravia pre zachovanie kvality života (2). Podľa WHO zdravotná gramotnosť nie je len o 
odovzdávaní informácii, ale aj o skúmaní a hľadaní v efektívneho spôsobu ako možno rozvíjať 
zručnosti a schopnosti ľudí a aplikáciu poznatkov v záujme zachovania svojho zdravia (3). 
Zdravotná gramotnosť zohráva dôležitú úlohu v podpore zdravia a prevencii chronických 
ochorení. Tieto ochorenia sú spájané s mnohými rizikovými faktormi, predovšetkým je to 
nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, ale aj nesprávne 
stravovacie návyky (4). Nízka úroveň zdravotnej gramotnosti významne ovplyvňuje zdravie. 
Zdravotná gramotnosť súvisí s nižšou aktivitou zameranou podporu svojho zdravia, 
neskorším rozpoznaním chronického ochorenia, nesprávnym užívaním liekov ako aj častejším 
rizikovým správaním (napríklad vyššou mierou fajčenia) (4). 
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V poslednom období je problematika životného štýlu a jeho vzťahu k zdraviu frekventovanou 
témou diskusií a záujmu odbornej, ale i laickej verejnosti. Zdravá výživa je dôležitým 
predpokladom správneho vývinu človeka a hlavnou podmienkou prevencie a liečby mnohých 
ochorení. Rizikové správanie je rozšírené medzi študentmi vysokých škôl. Život počas štúdia 
na vysokej škole je spájaný so stresom a nezdravým životným štýlom. Preto je vhodné 
zamerať pozornosť a intervencie podpory zdravia na obdobie počas vysokoškolského štúdia, 
ktoré by zlepšili správanie podporujúce zdravie u študentov a umožnili im udržať si ho po 
celý život (5). 
 
Cieľom príspevku je preskúmať súvislosti ZG a stravovacími návykmi u študentov vybraných 
lekárskych fakúlt na Slovensku. Študenti medicíny sú z pohľadu výskumu životného štýlu 
a rizikového správania zaujímaví najmä kvôli paradoxu, keďže majú dostatočný prístup k 
zdravotníckym informáciám, zahŕňajúcim aj vplyvy modifikovateľných rizikových faktorov na 
zdravie, čo by malo zvyšovať ich ZG. Napriek tomu sa u nich vyskytujú faktory nezdravého 
životného štýlu a rôzne druhy rizikového správania. 
 
Materiál a metodika 
Procedúra 
Prierezová štúdia bola vykonaná v období novembra 2015 – mája 2016. Dotazníky boli 
administrované študentom medicíny zo slovenských univerzít: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika (lekárska fakulta 53,7%) a Univerzita Komenského (Jesseniova lekárska fakulta 6,1% 
a lekárska fakulta v Bratislave 39,9%). Dotazníky boli administrované v elektronickej aj  
tlačenej forme, v slovenskom a anglickom jazyku. Účasť na výskume bola dobrovoľná.   
 
Výskumná vzorka 
Štúdie sa zúčastnilo 390 slovenských aj zahraničných študentov (muži 41,5%, slovenskí 
študenti 50,1%). Celkovo bolo rozdaných 700 dotazníkov. Návratnosť dotazníkov bola 53%. 
Priemerný vek populácie bol 23 rokov (SD=3).  
 
Metodika 
Respondentom bola administrovaná batéria položiek mapujúcich zdravotnú gramotnosť, 
stravovacie návyky, socio-demografické ukazovatele (kategória študenta, pohlavie, vek, rok 
štúdia, stupeň štúdia). 
 
Úroveň zdravotnej gramotnosti sme merali pomocou Dotazníka zdravotnej gramotnosti 
(HLQ) (6). HLQ je komplexný merací nástroj, ktorý sa zameriava na deväť rôznych oblastí 
zdravotnej gramotnosti, ktoré umožňujú vytvoriť detailný profil zdravotnej gramotnosti 
respondenta. Doménami HLQ dotazníka sú:  
HLQ1 Pocit pochopenia a podpory od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  
HLQ2 Dostatočné informácie o starostlivosti o svoje zdravie,  
HLQ3 Aktívna starostlivosť o svoje zdravie,  
HLQ4 Sociálna opora v oblasti zdravia,  
HLQ5 Posúdenie zdravotných informácií,  
HLQ6 Schopnosť aktívnej spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,  
HLQ7 Navigácia v systéme zdravotnej starostlivosti,  
HLQ8 Schopnosť nájsť aktuálne informácie o zdraví,  
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HLQ9 Pochopenie zdravotných informácií, do takej miery, aby jednotlivec vedel, čo robiť.  
 
HLQ dotazník je rozdelený do dvoch častí s rozdielnym formátom odpovedí. V prvej časti 
respondent vyjadruje mieru súhlasu alebo nesúhlasu so skupinou výrokov. V druhej časti 
respondent posudzuje, do akej miery je pre neho ťažké alebo ľahké vykonávanie určitých 
úloh.  Prvá časť (1 – 5 doména) má tieto možností odpovedí (Rozhodne nesúhlasím (1), 
Nesúhlasím (2), Súhlasím (3) a Rozhodne súhlasím (4). Druhá časť má tieto možností 
odpovedi: Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké (1), Zvyčajne ťažké (2), Občas ťažké 
(3), Zvyčajne ľahké (4) a Vždy ľahké (5).  
 
Stravovacie návyky sme mapovali 3 otázkami, pýtali sme sa na pravidelnosť konzumácie 
raňajok, obeda a večere s možnosťou odpovede: každý deň (1)/takmer denne, 1-2x do 
týždňa, 1-2x do mesiaca, zriedka, nikdy (0), ktoré  pre potreby analýz boli dichotomizované.  
 
Štatistická analýza 
Získané údaje sme spracovali pomocou štatistického programu IBM SPSS 21.0. Rodové 
rozdiely medzi stravovacími návykmi a pohlavím sme overovali Chi-kvadrátom. Rozdiely 
v jednotlivých doménach zdravotnej gramotnosti a stravovacími návykmi sme overovali U – 
testom. 
 
Výsledky 
Frekvenciu dennej konzumácie raňajok, obeda a večere podľa pohlavia s uvedením rodových 
rozdielov popisuje Tabuľka 1. Študenti uvádzali najmenej často dennú  konzumáciu raňajok 
(44,5%) a častejšie uvádzali dennú konzumácia obeda (58,5%) a večere (56,7%). Najnižšie 
percento pri dennej konzumácii raňajok bolo zastúpené u mužov 33,7% v porovnaní so 
ženami 52%. Rozdiel v dennej konzumácii raňajok u mužov a žien bol štatisticky signifikantný. 
Pri dennej konzumácii obeda a večere nebol medzi mužmi a ženami štatisticky významný 
rozdiel. 
 
Tabuľka 1 Denná konzumácia jedál podľa pohlavia 

 Muži Ženy Spolu Rodové rozdiely 

n % n % n % (chi-kvadrát) 

Raňajky 55 33,7 118 52,0 175 44,5 *** 

Obed 89 54,6 141 62,1 230 58,5 NS 

Večera 85 52,1 138 60,8 223 56,7 NS 

 

Priemerné skóre v jednotlivých doménach zdravotnej gramotnosti v skupinách pravidelnej 
a nepravidelnej konzumácie raňajok, obeda a večere znázorňujú grafy 1,2 a 3.  Vyššie skóre 
korešponduje s vyššou mierou zdravotnej gramotnosti v danej doméne. Študenti, ktorí 
uviedli dennú konzumáciu raňajok, dosahovali vyššiu úroveň zdravotnej gramotnosti 
v doménach: HLQ1 - Pocit pochopenia a podpory od poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, HLQ3 - Aktívnej starostlivosti o svoje zdravie, HLQ5 - Posúdení zdravotných 
informácií, HLQ6 - Schopnosti aktívnej spolupráce a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti 
a HLQ9 - Pochopení zdravotných informácií, do takej miery, aby jednotlivec vedel, čo robiť 
v porovnaní so študentmi, ktorí raňajkovali nepravidelne.  
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Graf 1 Rozdiely v zdravotnej gramotnosti v skupinách pravidelnej a nepravidelnej konzumácie raňajok (U – 
test)  

 
Študenti, ktorí uprednostňovali dennú konzumáciu obeda vyznačovali štatisticky významne 
vyššou mierou zdravotnej gramotnosti v troch doménach zdravotnej gramotnosti: HLQ2 - 
Dostatok informácií o starostlivosti o svoje zdravie, HLQ3 - Aktívna starostlivosť o svoje 
zdravie, ale aj HLQ5 - Posúdenie zdravotných informácií, v porovnaní so študentmi, ktorí 
obedovali nepravidelne.  

 
 
 
 
 
 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 

Domény zdravotnej gramotnosti: HLQ1 Pocit pochopenia a podpory od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, HLQ2 Dostatočné informácie o 

starostlivosti o svoje zdravie, HLQ3 Aktívna starostlivosť o svoje zdravie,  HLQ4 Sociálna opora v oblasti zdravia,  HLQ5 Posúdenie zdravotných 

informácií, HLQ6 Schopnosť aktívnej spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, HLQ7 Navigácia v systéme zdravotnej starostlivosti,  

HLQ8 Schopnosť nájsť aktuálne informácie o zdraví, HLQ9 Pochopenie zdravotných informácií, do takej miery, aby jednotlivec vedel, čo robiť. 
 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 

Domény zdravotnej gramotnosti: HLQ1 Pocit pochopenia a podpory od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, HLQ2 Dostatočné informácie o 

starostlivosti o svoje zdravie, HLQ3 Aktívna starostlivosť o svoje zdravie,  HLQ4 Sociálna opora v oblasti zdravia,  HLQ5 Posúdenie zdravotných 

informácií, HLQ6 Schopnosť aktívnej spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, HLQ7 Navigácia v systéme zdravotnej starostlivosti,  

HLQ8 Schopnosť nájsť aktuálne informácie o zdraví, HLQ9 Pochopenie zdravotných informácií, do takej miery, aby jednotlivec vedel, čo robiť. 
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Graf 2 Rozdiely v zdravotnej gramotnosti v skupinách pravidelnej a nepravidelnej konzumácie obeda (U – 
test)  

 
Respondenti, ktorí denne konzumovali večeru sa vyznačovali vyššou mierou zdravotnej 
gramotnosti v piatich doménach: HLQ2 - Dostatok informácií o starostlivosti o svoje zdravie, 
HLQ3 – Aktívna starostlivosť o svoje zdravie, HLQ5 - Posúdenie zdravotných informácií, HLQ8 
- Schopnosť nájsť aktuálne informácie o zdraví a HLQ9 -  Pochopenie zdravotných informácií, 
do takej miery, aby jednotlivec vedel, čo robiť, v porovnaní so študentmi, ktorí nevečerali 
každý deň.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Graf 3 Rozdiely v zdravotnej gramotnosti v skupinách pravidelnej a nepravidelnej  
konzumácie večere (U – test )  

 
Diskusia 
Je dobre známe, že pravidelnosť prijímania stravy a jej kvality je dôležitá pre podporu zdravia 
a prevenciu chronických chorôb. Pravidelnosť konzumácie raňajok, obeda a večere 
u študentov je podľa našich zistení dostatočná. V našej štúdii, u študentov lekárskych fakúlt 
sa denné raňajkovanie vyskytovalo najmenej často, najčastejšie bol denne konzumovaný 
obed. Častejšie denne konzumovali raňajky ženy v porovnaní s mužmi. Vyššia miera 
zdravotnej gramotnosti súvisela s dennou konzumáciou raňajok, obeda a večere. Podobné 
zistenia uvádza štúdia vykonaná u študentov zo zdravotníckych odborov z Kene (7). 
 
Jednou z foriem ako zlepšiť rizikové správanie študentov je podpora zdravotnej gramotnosti. 
Naše zistenia boli merané pomocou HLQ, ktorý svojím zameraním dokáže, rozlíšiť a poukázať 
na nedostatky v zdravotnej gramotnosti napríklad v oblastiach sociálnej opory, ale aj 
schopností pochopenia a vyhľadávania zdravotníckych informácií (6). Ľudia s nízkou úrovňou 
zdravotnej gramotnosti uprednostňujú a veria novým trendom v stravovaní (diétam), 
a dochádza k tomu, že nemajú dostatok informácií o nepriaznivých účinkoch na organizmus, 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 

Domény zdravotnej gramotnosti: HLQ1 Pocit pochopenia a podpory od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, HLQ2 Dostatočné informácie o starostlivosti o svoje 

zdravie, HLQ3 Aktívna starostlivosť o svoje zdravie,  HLQ4 Sociálna opora v oblasti zdravia,  HLQ5 Posúdenie zdravotných informácií, HLQ6 Schopnosť aktívnej 

spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, HLQ7 Navigácia v systéme zdravotnej starostlivosti,  HLQ8 Schopnosť nájsť aktuálne informácie o zdraví, 

HLQ9 Pochopenie zdravotných informácií, do takej miery, aby jednotlivec vedel, čo robiť. 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

40 
 

ktoré môžu spôsobiť aj zdravotné komplikácie (8). Našou štúdiou sme dokázali, že úroveň 
zdravotnej gramotnosti vplýva na dennú konzumáciu raňajok, obeda a večere. Pravidelná 
konzumácia jedál je spájaná s lepším zdravím. Na základe našich zistení môžeme 
zovšeobecniť, že stravovacie návyky so zdravotnou gramotnosťou závisia od toho, do akej 
miery populácia dokáže pracovať so získanými informáciami týkajúcimi so stravovacích 
návykov ovplyvňujúcich ich zdravie. Študenti, ktorí denne konzumovali raňajky, obed 
a večeru sa aktívnejšie starali o svoje zdravie, keďže uviedli, že zodpovedne pristupujú 
k zdraviu a okrem tohto dokážu posúdiť a pochopiť informácie o zdraví a vybrať si tie, ktoré 
sú pre nich adekvátne. Štúdia, ktorá skúmala zdravotnú gramotnosť u študentov medicíny 
práve s využitím HLQ poukazuje, že zdravotná gramotnosť u študentov nie je dostatočná a je 
potrebné ju zlepšovať (9). 
 
Záver 
 
Vzdelávacie inštitúcie (základné a stredné školy a univerzity) by mali zohrávať dôležitú úlohu 
a zároveň viac venovať pozornosti pre rozvoj zdravotnej gramotnosti. Pomocou HLQ 
dotazníka sme zistili, ktoré dimenzie zdravotnej gramotnosti súvisia s dennou konzumáciou 
dôležitých jedál dňa, teda so stravovacími návykmi, čo umožňuje zamerať intervencie pre 
úpravu faktorov životného štýlu ovplyvňujúcich ich zdravie, teda zvýšiť úroveň zdravotnej 
gramotnosti v súvisiacich dimenziách.  
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EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA VO VÝSKYTE ORNITÓZY-PSITAKÓZY 

U ĽUDÍ NA SLOVENSKU 

L. ČISLÁKOVÁ, M. HALÁNOVÁ, L. ČECHOVÁ 

Ústav epidemiológie UPJŠ LF, Košice 
 
Abstrakt 
Úvod: Chlamydia psittaci, obligátna intracelulárna baktéria, je etiologický agens 
chlamydiózy u vtákov a ornitózy-psitakózy u ľudí (psitakóza vzniká infikovaním človeka od 
papagájovitých vtákov, ornitóza od ostatných druhov vtákov). U človeka sa ochorenie 
prejavuje ako akútne horúčkové ochorenie s rôznym klinickým obrazom, od bezpríznakovej 
infekcie až po ťažké netypické zápaly pľúc, ktoré môžu končiť smrteľne.  
 
Materiál a metodika: Výskyt chlamýdiových infekcií u ľudí bol spracovaný Referenčným 
pracoviskom pre ornitózu-psitakózu a cicavčie chlamydiózy pri Ústave epidemiológie UPJŠ LF.  
 
Výsledky: Epidemiologická situácia vo výskyte ornitózy-psitakózy na Slovensku je relatívne 
priaznivá, za posledných 15 rokov bolo u ľudí hlásených spolu 37 prípadov ornitózy-
psitakózy.  
 
Záver: C. psittaci je rozšírená na celom svete a prípady u ľudí sa vyskytujú sporadicky, 
zriedkavejšie malé epidémie. V epidemiologickej anamnéze hlásených prípadov bol uvádzaný 
chov anduliek, papagájov, holubov, kanárikov, mačiek. Skutočný počet je pravdepodobne 
vyšší, avšak mnohé prípady sú nediagnostikované alebo nehlásené. 
 
Úvod  
Chlamýdie, ktoré majú kozmopolitné geografické zastúpenie patria k najrozšírenejším 
mikroorganizmom v prírode. Sú považované za intracelulárne energetické patogény žijúce v 
epitéliách slizníc, ale aj v endoteliálnych bunkách a bunkách hladkých svalov ciev.  
 
Z historického hľadiska prítomnosť chlamýdiových infekcií bola hlásená najčastejšie v 
súvislosti s akútnym ochorením (1). S dostupnosťou zlepšených diagnostických nástrojov, 
najmä PCR, prítomnosť chlamýdií bola často dokázaná u zvierat bez klinických príznakov. 
Keďže sú to vnútrobunkové patogény, všetky chlamýdiové druhy majú potenciál spôsobiť 
akútnu aj chronickú infekciu. Tieto baktérie sú schopné perzistencie, a preto môžu aktivovať 
súčasnú infekciu, a tak spôsobiť opakujúce sa infekcie (2, 3, 4). 
 
V súčasnej taxonómií čeľaď Chlamydiaceae tvorí jeden rod Chlamydia (C.), ktorý obsahuje 11 
druhov (5). Jedným z najdôležitejších zoonotických druhov je Chlamydia psittaci, ktorá má 9 
známych sérovarov, 7 vtáčích (A – F, E/B) a 2 cicavčie (WC a M56), pričom všetky môžu byť 
prenášané na ľudí (6), u ktorých môžu spôsobiť klinicky závažné ochorenie a v obzvlášť 
závažných prípadoch až exitus (7). Niektoré sérovary majú schopnosť infikovať viac než jeden 
druh hostiteľa (8). C. psittaci bola až donedávna považovaná za jediný patogénny 
chlamýdiový druh u vtákov, ale nedávne štúdie naznačili, že vtáčia chlamydióza môže byť tiež 
vyvolaná C. gallinacea a C. avium (9), C. abortus (10), ako aj C. pecorum (11). 
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C. psittaci bola zaznamenaná u viac ako 460 druhov vtákov (12). Najčastejšie sa chlamýdiová 
nákaza zisťuje u papagájov (Psittacidae) a u holubov (Columbiformes). C. psittaci je 
etiologickým agensom chlamydiózy u vtákov a ornitózy-psitakózy u ľudí. Psitakóza vzniká 
infikovaním človeka od papagájovitých vtákov, ornitóza od ostatných druhov vtákov, vrátane 
hydiny (13). Ornitóza-psitakóza môže byť tiež spôsobená C. abortus, ktorej hostiteľmi sú 
domáce zvieratá, najmä ovce.  
 
Nakazené vtáky ostávajú zvyčajne asymptomatické a chlamýdie sa vylučujú nosovým 
sekrétom alebo trusom, zvlášť ak sú ovplyvnené stresovými faktormi ako nutričný deficit, 
transport, preplnenosť, zmena teploty a/alebo reprodukcia, liekmi, ale aj inými príčinami 
(14, 15). Mnoho klinických príznakov u vtákov je nešpecifických, ako je výtok z nosa, hnačka, 
nechutenstvo, zápal spojoviek, našuchorené perie. Infikované vtáky tak môžu byť zdrojom 
nákazy pre ostatné druhy vtákov a ľudí. Vylúčený organizmus sa vyskytuje v stolici, v 
respiračných a spojovkových sekrétoch, často nepravidelne a bez klinických príznakov, čo 
sťažuje posúdiť riziko prenosu C. psittaci na ostatné zvieratá a ľudí. Chlamýdie u holubov 
môžu byť tiež zistené v kloakálnych výteroch alebo z výterov z povrchu vnútorných orgánov, 
ako je pečeň, slezina a pľúca. Už za 24 hodín je možné dokázať chlamýdie v truse (6, 25). 
 
Zhlukovanie vtákov vo voľnej prírode počas jari alebo ich sťahovanie uľahčuje prenos 
chlamydiózy. Mláďatá sú k infekcii citlivejšie ako dospelé jedince. Vtáky s respiračnou a 
črevnou infekciou rozširujú nákazu nosovým sekrétom. Sekrét kontaminuje perie a po 
zaschnutí sa vytvára kontaminovaný prach, v ktorom môžu chlamýdie prežívať roky (16). 
Priebeh a závažnosť ochorenia závisí na virulencii konkrétneho kmeňa C. psittaci, od 
imunitného stavu hostiteľa, ako aj cesty prenosu a infekčnej dávky. Latentná infekcia je 
veľmi častá, čo ponecháva vtáky do značnej miery bez príznakov a vytvára stály rezervoár 
tohto patogénu. 
 
V našich podmienkach najvýznamnejší zdroj chlamýdiovej infekcie pre iné druhy zvierat a pre 
človeka predstavujú voľne žijúce holuby (17). Medzi typické symptómy patrí celková 
skleslosť, nechutenstvo, zvýšený príjem vody, zápal očných spojiviek (vedie až k zlepeniu 
oka), holuby sa tlačia do rohov holubníka, privierajú viečka pred svetlom, ťažko dýchajú s 
pootvoreným zobákom. Môže sa u nich vyskytnúť hnačka s prímesou krvi. Trus vtákov je 
tmavozelenej farby. Po náhlej strate hmotnosti zvieratá za 2 – 3 dní hynú. Inkubačná doba je 
5 - 15 dní. Preventívne je potrebné udržiavať základnú hygienu, suchý a vzdušný holubník, 
holubom podávať plnohodnotnú potravu, pravidelne dezinfikovať holubník a chovné 
zariadenia. V období odpočinku by sa mali preliečiť podaním antibiotík. Prípravky by sa 
nemali podávať v čase párenia a rozmnožovania a ani v kombinácii s inými liekmi. V prípade 
infekcie sa likviduje celý chov (13, 18).  
 
Prenos ochorenia z človeka na človeka je možný, ale je veľmi zriedkavý (20). Človek sa 
najčastejšie infikuje vdýchnutím infikovaného prachu (21). C. psittaci spôsobuje u človeka 
predovšetkým respiračné infekcie a klinické príznaky sú veľmi variabilné. U osôb so 
symptomatickou infekciou nastupujú zvyčajne náhle záchvaty horúčky, zimnice, bolesti hlavy 
a bolesti svalov. Príznaky často prechádzajú do neproduktívneho (suchého) kašľa, ktorý môže 
byť sprevádzaný dýchacími ťažkosťami a tlakom v hrudi. Niekedy sa pozoruje horúčka bez 
zrýchleného tepu, zväčšená slezina a výsyp, čo naznačuje výskyt psitakózy u pacientov so 
zápalom pľúc. Rozsah postihnutia pľúc sa auskultačným vyšetrením niekedy podcení. 
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Najčastejším prejavom je atypická pneumónia a RTG nález na pľúcach u týchto pacientov bol 
atypický vo viac ako 90 % prípadov. Rádiologický nález poukazuje na infiltráty v pľúcnych 
vakoch, alebo intersticiálnom tkanive. Diferenciálna diagnóza zápalu pľúc súvisiaceho s 
psitakózou zahrňuje aj infekciu mikroorganizmami Coxiella burnetii, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella sp., ako aj vírusmi infikujúcimi dýchacie 
cesty, napríklad vírusom chrípky (26). 
 
Chlamýdie môžu postihovať aj rôzne orgány, napr. srdce, pečeň, gastrointestinálny trakt. 
Môže dôjsť aj k hepatitíde, endokarditíde, encefalitíde alebo myokarditíde. Priebeh 
ochorenia je nezriedka subklinicky, mierny, pod obrazom nachladenia alebo chrípkových 
príznakov. Bežná je aj hepatosplenomegália a gastrointestinálne prejavy ako nauzea, 
zvracanie a hnačky. U gravidných žien boli zaznamenané závažné prípady sprevádzané 
zlyhaním dýchacieho systému, trombocytopéniou, hepatitídou a potratením plodu. Pred 
zavedením ATB liečby bolo toto ochorenie v 20 % fatálne. Letalita u správne liečených 
pacientov je menej ako 1% (22, 27). Výskyt tejto zoonózy má najmä profesionálny charakter. 
Ochorenie bolo zaznamenané u veterinárnych lekárov, chovateľov vtákov a obchodníkov, 
ktorí prichádzali do styku s infikovanými vtákmi (23).  
 
Vakcinácia chlamydióz u ľudí sa nevykonáva. Mimoriadne dôležité je včasné stanovenie 
diagnózy a náležitá liečba. Odporúča sa hlásiť jednotlivé prípady ochorenia. Včasná 
diagnostika a hlásenie pomáhajú identifikovať zdroj infekcie a získať tak kontrolu nad jej 
šírením.  
 
Materiál a metodika  
Nákaza podlieha povinnému hláseniu pod kódom A70 MKCH. Výskyt chlamýdiových infekcií 
u ľudí bol spracovaný Referenčným pracoviskom pre ornitózu-psitakózu a cicavčie 
chlamydiózy pri Ústave epidemiológie UPJŠ LF.  
 
Výsledky  
V rokoch 2002 - 2008 bolo na Slovensku hlásených 33 prípadov ochorení na ornitózu-
psitakózu u ľudí, z toho 20 ochorení u mužov a 13 ochorení u žien. Výskyt bol vo vekových 
skupinách od 16 do 70 rokov. Vo väčšine prípadov malo ochorenie stredne ťažký až ťažký 
priebeh. V jednom prípade došlo k exitu pacientky.  
 
V epidemiologickej anamnéze bol uvádzaný chov anduliek, papagájov, kanárikov, holubov, 
mačiek. Diagnóza u pacientov bola stanovená klinickým vyšetrením a dôkazom 
antichlamýdiových protilátok  relevantnými sérologickými metódami.  
 
V rokoch 2009 až 2012 ochorenia u ľudí neboli hlásené. V roku 2013 bolo hlásené 1 
ochorenie u 56 ročného muža, v roku 2014 ochorenia neboli hlásené. V roku 2015 boli 
hlásené 3 ochorenia u mužov (28, 50 a 63 ročný), ktorí v anamnéze udávali chov a v jednom 
prípade i zabíjanie holubov. V roku 2016 ochorenie u ľudí nebolo hlásené. Nízky počet 
hlásených prípadov ochorení alebo žiadny výskyt chlamydiózy u ľudí v posledných rokoch je 
pravdepodobne spôsobený tým, že sa nevykonáva diferenciálna diagnostika ochorení 
dýchacích ciest a ochorenia pravdepodobne unikajú pod inou diagnózou napr. ako chrípkové 
stavy. 
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Diskusia a záver  
Chlamýdiové infekcie sa sporadicky vyskytujú na celom svete. Ich pôvodcovia predstavujú 
vážne nebezpečenstvo pre človeka a zvieratá. Prirodzené infekcie C. psittaci  sa vyskytujú u 
mnohých domácich a divých druhov vtákov. Zdrojom nákazy je voľne žijúce migrujúce 
vtáctvo, divé holuby. V súčasnej dobe veľké nebezpečenstvo predstavuje nekontrolovaný 
dovoz, prevoz a predaj (burzy) exotických vtákov z rôznych zdrojov, kde je možnosť 
zavlečenia nákazy - rôznych kmeňov chlamýdií s odlišnými patogénnymi vlastnosťami. 
Ochorenie má zoonotický charakter a môže byť prenosné na ľudí prostredníctvom priameho 
kontaktu alebo inhaláciou infekčného aerosólu. 
 
Chlamýdiové infekcie ľudí boli v roku 1874 prvýkrát popísané Juergensenom a v roku 1876 
a 1880 Ritterom. Pandémia psitakózy v rokoch 1929 – 1930 potvrdila súvislosť medzi 
ochorením exotických vtákov a ľudí. Význam exotických vtákov Psittacidae, hydiny a holubov 
ako prameňa nákazy pre ľudí bol potvrdený na prelome 40-tych a 50-tych rokov minulého 
storočia. Význam cicavcov ako prameňa nákazy sa začal potvrdzovať po roku 1956. 
Séroprevalencia u divých holubov Columba livia sa pohybuje od 24 % do 96 % v rôznych 
Európskych mestách (19). Na Slovensku bola chlamydióza u holubov potvrdená niekoľkými 
autormi. Pozitivita v týchto štúdiách sa pohybuje od             3,92% do 85,1%.  U vtákov 
Psittacidae sa pohybuje prevalencia od 16 – 81 % a mortalita viac ako 50% prípadov. Výskyt 
ornitózy-psitakózy u ľudí na Slovensku je sporadicky, za posledných 15 rokov bolo hlásených 
37 prípadov. Výskyt je pravdepodobne vyšší, avšak mnoho prípadov ostáva 
nediagnostikovaných alebo nehlásených. Sporadický je aj výskyt v iných krajinách, napr. 
v USA je hlásených menej ako 10 prípadov každý rok.   
 
Medzi  rizikové skupiny patria chovatelia holubov a osoby, ktoré sa môžu vystaviť zdroju 
nákazy pri výkone povolania (napr. pracovníci v hydinárskych závodoch, veterinári, 
zootechnici, laboratórni pracovníci, pracovníci v karanténnych staniciach pre vtáky, 
poľnohospodári/farmári, pracovníci staníc na rehabilitáciu voľne žijúcej zveri, zamestnanci 
zoologických záhrad). Keďže k infikovaniu osôb môže dochádzať i pri krátkom vystavení sa 
zdroju nákazy (vtákom a ich výlučkom), nakaziť sa môžu i ľudia pri ktorých sa nedá definovať 
žiadne pracovné, alebo iné riziko.  
 
Vzhľadom na vysokú afinitu rodu Chlamydia k ľudskému a zvieraciemu organizmu je dôležité 
zaviesť prísnejšie kontrolné a preventívne opatrenia. Elementárne teliesko, ktoré je infekčná 
forma C. psittaci, môže udržať svoju infekčnosť aj mesiace za vhodných podmienok 
prostredia. Pri prevencii je dôležité informovať okolie o riziku nákazy, umývanie rúk po 
manipulácii so zvieratami, zamerať sa na dozor nad importom, obchodom a farmami. 
Infikované zvieratá a vtáky by mali byť liečené, poprípade utratené. Pri výskyte ochorenia je 
dôležité ho hlásiť, izolovať chorých a vykonať karanténne opatrenia (24). Pre prevenciu 
infekcie je nutné zamedziť kontakt so zvieratami, ktoré sú známym rezervoárom infekcie, 
napr. pri pôrode, dojení a strihaní oviec. Prísnou kontrolou dovozu papagájov sa znížilo riziko 
psitakózy, avšak so stúpajúcou obľubou exotického vtáctva sa jej výskyt trochu zvýšil. 
Najväčší problém s liečbou je nedostatočné dodržiavanie doby liečby. Priestory, kde sa 
zvieratá zdržiavali by mali byť vyčistené a vydezinfikované. K dôležitým preventívnym 
opatreniam chlamydiózy u vtákov patrí redukcia populácie holubov v mestách a na farmách 
zvierat. Vtáctvo predstavuje závažný prenášač chlamýdií a považujeme ho za najbežnejší 
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zdroj infekcie. Tendencia zníženia prevalencie chlamydiózy zvierat je diskutabilná, lebo 
zdroje infekcie stále pretrvávajú. 
 
Práca bola podporená grantovým projektom APVV-15-0134 a  VEGA MŠVVaŠ č.1/0196/15.  
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VPLYV SOCIÁLNYCH A ETNICKÝCH FAKTOROV NA REPRODUKČNÉ 

ZDRAVIE V PRIEREZOVEJ EPIDEMIOLOGICKEJ ŠTÚDIÍ 

J. DIABELKOVÁ1, K. RIMÁROVÁ1, P. URDZÍK2 

1Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ, Šrobárova 2, 040 00, Košice 
2Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Trieda SNP 1, 040 11, Košice 

 
Abstrakt 
Úvod: Rómske ženy sú vystavené vyššiemu riziku komplikácií počas tehotenstva a preto 
cieľom našej štúdie je popísať, porovnať súčasný stav vplyvu sociálnych a etnických faktorov 
na reprodukčné a novorodenecké ukazovatele medzi rómskym a nerómskym etnikom 
žijúcim na východnom Slovensku.  
 
Materiál a metodika: Prierezová štúdia prebiehala v rokoch 2014 – 2015 na Gynekologicko-
pôrodníckej klinike FNLP v Košiciach a zahŕňala 2788 matiek, z toho 799 Rómiek a 1989 
nerómiek. Údaje o sociálnych a etnických faktoroch boli reportované z pôrodnej knihy a zo 
Správ o rodičke. 
 
Výsledky: Rómske matky boli mladšie, slobodné, mali vyšší počet tehotenstiev, mali častejšie 
základné vzdelanie, menej často navštevovali prenatálnu poradňu, častejšie užívali návykové 
látky. Ako pozitívne hodnotíme u rómskych novorodencov, napriek ich nižšej hmotnosti, 
s nerómskymi novorodencami porovnateľné APGAR skóre a gestačný týždeň. 
 
Záver: Prierezová štúdia ilustruje súvislosť medzi socio-ekonomickými podmienkami v 
rómskych osadách, potrebou subnárodného monitorovania a potrebou znížiť rozdiely 
v reprodukčnom zdraví. 
 
Úvod 
Je všeobecne známe, že rómske obyvateľstvo sa od majoritného líši svojím spôsobom života, 
životnou a vzdelanostnou úrovňou ako aj reprodukčným správaním (6). Z demografického 
hľadiska Rómov charakterizuje vyššia pôrodnosť a vyššia úmrtnosť, ktorá závisí od integrácie 
etnika do spoločnosti (2). 
 
Pre rómsku ženu je najvyššou hodnotou mať deti. Deti sa rodia ihneď, akonáhle je žena 
pohlavne zrelá. Tým sa rómske zvyklosti dostávajú do rozporu s legislatívou. Nie je zvykom, 
aby žena rozhodovala o tom, koľko chce mať detí, o tom rozhoduje muž. Neplodná žena 
(„jaľi“) je pre rómskeho muža hanbou a hanba potom padne nie len na ňu, ale aj na 
príbuzných (6). Rómske ženy privádzajú na svet deti počas ich celého reprodukčného 
obdobia (12). 
 
V súčasnosti veľká väčšina Rómov, hlavne v segregovaných a semi-segregovaných 
komunitách, opúšťa od manželstva a žije prevažne vo zväzku partnerskom. Partnerský zväzok 
nie je oficiálny a umožňuje sociálne slabým rodinám a nezamestnaným slobodným matkám 
získavať lepšie sociálne výhody (9).  
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Rómske ženy sú podľa výsledkov značne nevzdelané v oblasti plánovaného rodičovstva, čo 
následne vyústi u dospievajúcich dievčat do nechceného tehotenstva (4, 8). V ére 
počítačovej tomografie a laparoskopie, rumunské rómske dievčatá podľa Dumitru et al. (4) 
bežne používajú antikoncepčné metódy, ako sú: vaginálny výplach octom, citrónovou šťavou 
alebo Coca-Colou pred alebo po pohlavnom styku.  
 
Izolovanosť osídlení, v ktorých mnohé rómske komunity žijú, spôsobuje aj značnú 
neinformovanosť o dostupnosti a právach na zdravotnú starostlivosť, ako aj ich nedôveru k 
oficiálnym zdravotníckym inštitúciám. Z dôvodu sťaženého prístupu k zdravotnej 
starostlivosti zapríčineného rôznymi faktormi (veľká vzdialenosť zdravotného strediska, 
nedostatočná hygiena, prejavy diskriminácie v zdravotníckych zariadeniach, finančná 
nedostupnosť predpísaných liekov a pod.) časť rómskej populácie navštívi lekára až vo 
vážnom zdravotnom stave. Návštevy prenatálnych poradní nie sú pre Rómky 
samozrejmosťou (5, 7).  
 
Rómske ženy sú vzhľadom na ich životný štýl a prostredie, v ktorom žijú, vystavené vyššiemu 
riziku komplikácií počas tehotenstva (8). Jedným z pretrvávajúcich zdravotných problémov v 
rómskych komunitách je vyššia perinatálna a neonatálna úmrtnosť. Rómske rodičky oveľa 
častejšie rodia nedonosené deti. Rómski novorodenci majú významne nižšiu pôrodnú 
hmotnosť a mnohí novorodenci nedosahujú medzinárodné kritérium normálnej pôrodnej 
hmotnosti (2 500 a viac gramov) ako ostatná populácia (9).  
 
Materiál a metodika 
Výskum gynekologických a novorodeneckých indikátorov bol realizovaný v rokoch 2014 – 
2015 na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FNLP v Košiciach. Realizácia výskumu bola 
potvrdená etickou komisiou s tým, že jej vykonávanie je v súlade s platnou legislatívou a že 
bude dodržaná ochrana osobných údajov respondentov.  
 
Základné zdravotné údaje o rodičkách (sociálno-ekonomická anamnéza, behaviorálne 
faktory, zdravotný stav a priebeh tehotenstva) a základné údaje o novorodencoch (pôrodná 
hmotnosť, dĺžka, Apgar skóre) boli zisťované z pôrodnej knihy a zo Správ o rodičke (SOR). 
Z údajov o matke nás zaujímal predovšetkým jej vek, vzdelanie, zamestnanie, počet detí, 
poradie dieťaťa, počet návštev v prenatálnej poradni, ale aj rizikové správanie ako fajčenie, 
užívanie alkoholu a drog. Vek rodičky v čase pôrodu bol vypočítaný na základe jej uvedeného 
dátumu narodenia v Správe o rodičke a dátumu pôrodu.  
Súbor tvorí 2788 rodičiek a ich novorodenci. Z výskumu boli vylúčené rodičky s viacplodovou 
graviditou a rodičky hypotrofických novorodencov, ktorých  hmotnosť nedosahovala kritériá 
veľmi nízkej pôrodnej hmotnosti pod 1500 g. Základný súbor bol rozdelený podľa etnicity. 
Zaradenie sledovaných žien do kategórií rómskych a nerómskych rodičiek bolo uskutočnené 
na základe určenia bydliska resp. pobytu rodičiek a na základe ich materinského jazyka. 
Limitáciou prieskumu sú neúplné zaevidované položky a tiež ich možná disimulácia zo strany 
pacientok. 
 
Štatistická analýza porovnávania bola uskutočnená pomocou niekoľkých štatistických metód 
v programe IBM SPSS Statistics. Odpovede v databázach sme porovnali interetnicky s 
vyjadrením základnej frekvenčnej analýzy. Pre porovnanie nominálnych hodnôt štatistickej 
významnosti sme použili chí-kvadrátový test podľa Mantela Heanszela. Údaje v ordinárnej 
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numerickej podobe sme spracovali analýzou porovnania aritmetických priemerov ANOVA. 
Na porovnanie frekvenčného výskytu sociálnych a anamnestických faktorov bolo použité tzv. 
OR „Odds Ratio“ ako pomer výskytu určitého faktora v rómskej a nerómskej populácii. 
Výsledné tabuľky a grafy boli vytvorené v programoch IBM SPSS Statistics a EXCEL.  
 
Výsledky 
Prierezová štúdia zahŕňala 2788 matiek, z toho 799 Rómiek (28,7 %) a 1989 nerómiek (71,3 
%). Vekové zastúpenie v súbore rodičiek bolo v rozpätí od 14 do 45 rokov. Najviac rómskych 
rodičiek nášho súboru malo 18 - 19 rokov (obr. 1). Až 179 rómskych rodičiek (22,4 %) bolo 
mladších ako 18 rokov, na rozdiel od majoritnej populácie, kde bolo len 24 rodičiek (1,2 %) 
neplnoletých. 

 

 
Obr. 1 Veková charakteristika rodičiek rómskeho a nerómskeho etnika 
 

 
Obr. 2 Vplyv veku matky na novorodeneckú hmotnosť 
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Naše výsledky poukazujú na vysoké zastúpenie neplnoletých rómskych rodičiek, pričom 
pozorujeme, že čím je rodička mladšia, tým je novorodenecká hmotnosť nižšia (obr. 2). 
 
Kým je väčšina rómskych rodičiek slobodných (69,8 %), nerómske rodičky sú najčastejšie 
vydaté (74,6 %). Rozdiely v rodinnom stave sa nám potvrdili ako štatisticky významné 
(p<0,001) (tab. 1). 
 
Náš prieskum potvrdil nižšiu vzdelanostnú úroveň rodičiek rómskeho etnika (p<0,001), ktoré 
mali predovšetkým základné vzdelanie (86,4 %). Ostatné rodičky mali prevažne stredoškolské 
(49,7 %) a vysokoškolské vzdelanie (46,0 %) (tab. 2).  
 
Tab. 1 Rodinný stav rómskych a nerómskych rodičiek 

Rodinný stav 
Rómky Nerómky Spolu p - hodnota 

n % n % n %  

slobodná 435 69,8 373 23,3 807 36,4  
vydatá 182 29,2 1191 74,6 1373 61,9 <0,001 
rozvedená/vdova 6 1,0 39   2,1 39 1,8  

 
 
Tab. 2 Vzdelanie rómskych a nerómskych rodičiek 

Vzdelanie 
Rómky Nerómky Spolu p - hodnota 

n % n % n %  

základné 510 86,4 66 4,3 576 27,2  
stredoškolské 75 12,7 760 49,7 835 39,4 <0,001 
vysokoškolské 5 0,8 703 46,0 708 33,4  

 
Riziko užívania návykových látok je u rodičiek rómskeho etnika vyššie. U nerómskych žien 
tvorilo percento fajčiarok len 3,9 %, zatiaľ čo 43,9 % rómskych rodičiek potvrdilo fajčenie 
počas tehotenstva (tab. 3).  
 
Hoci konzumáciu alkoholu počas tehotenstva priznalo pomerne nízke percento (0,7 %), 
výsledky požitia alkoholu sú štatistiky významné a poukazujú na vyššiu frekvenciu požívania 
alkoholu v rómskej skupine matiek (1,9 % vs. 0,2 %). 
 
Užívanie drog počas tehotenstva potvrdilo dokopy len 9 rodičiek (0,4 %) (tab. 3).  
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Tab. 3 Užívanie návykových látok počas tehotenstva u rómskych a nerómskych rodičiek 

Rizikový 
faktor 

Rómky Nerómky Spolu OR 95 % Cl P - hodnota 

Fajčenie       

áno 

49,3 % 

(n=362) 

3,9 % 

(n=71) 

17,0 % 

(n=433) 
23,8 

 

18,1 – 31,5 

 

 

<0,001 

 
nie 

50,7 % 

(n=372) 

96,1 % 

(n=1740) 

83,0 % 

(n=2112) 

Alkohol       

áno 

1,9 % 

(n=14) 

0,2 % 

(n=3) 

0,7 % 

(n=17) 
11,7 3,4 – 40,9 

 

<0,001 

 
nie 

98,1 % 

(n=720) 

99,8 % 

(n=1808) 

99,3 % 

(n=2528) 

Drogy       

áno 

1,0 % 

(n=7) 

0,1 % 

(n=2) 

0,4 % 

(n=9) 
8,7 1,8 – 42,0 

 

<0,001 

 
nie 

99,0 % 

(n=727) 

99,9 % 

(n=1809) 

99,6 % 

(n=2536) 

 
Naše výsledky potvrdili veľmi nízku frekvenciu návštev prenatálnych poradní rómskymi 
rodičkami. Najvyššie zastúpenie Rómiek (74,6 %) bolo pri najnižšom počte návštev 
prenatálnej poradne a naopak ich najnižšie zastúpenie (16,6 %) bolo pri najvyššom počte 
návštev. Rozdiely v počte kontrol u rómskych a nerómskych rodičiek sa nám potvrdili ako 
štatisticky významné (p<0,001) (obr. 3).  

 
 

 
Obr. 3 Frekvencia návštev prenatálnych poradní 

 
Rómske deti sa narodili s hmotnosťou o 365,5 g nižšou a s dĺžkou o 2,1 cm menej ako 
nerómske deti (p<0,001). Avšak zaujímavé je, že rozdiely v dĺžke tehotenstva a Apgar skóre 
sa nám nepotvrdili ako štatisticky významné. Teda, rómske deti sa rodili v tom istom 
gestačnom týždni všeobecne menšie s porovnateľným Apgar skóre (tab. 4).  
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Tab. 4 Charakteristika novorodeneckých ukazovateľov 

n.s. – štatisticky nesignifikantné; ***(p<0,001) 

 
Diskusia 
V oblasti reprodukčného zdravia rómskych žien je problémom veľké zastúpenie matiek 
mladších ako 18 rokov. Skorý vstup do rodičovstva súvisí s postavením žien v rómskych 
komunitách a so skorým začiatkom aktívneho sexuálneho života (13).  
 
Rodičky žijúce bez partnera sú sociálne zraniteľné a takýto rodinný stav tvorí rizikový faktor 
pre gynekologické a novorodenecké zdravotné indikátory. Vaňo a Mészáros (14) odhadujú v 
prípade integrovaných Rómov podiel mimomanželských pôrodov na 19 %, v segregovaných 
lokalitách 39 % a v čiastočne segregovaných až 44 %. V našom prieskume bolo až 69,8 % 
rómskych rodičiek slobodných.  
 
Súvislosť medzi stupňom vzdelania a počtom detí zdôrazňuje význam vzdelávania dievčat a 
žien, ktoré by zvýšilo ich znalosti o reprodukčnom zdraví a plánovanom rodičovstve. U 
rómskych rodičiek vo výskume Rimárovej (10) prevláda vo veľkej miere (92,29 %) základné 
vzdelanie, čo potvrdzujú aj naše výsledky (86,4 %). Tieto výsledky korešpondujú aj 
s výsledkami českej štúdie (3) a maďarskej štúdie (1).  
 
V prieskume Širvinskienė et al. (11) fajčenie počas tehotenstva priznalo 14,8 % z 514 
rodičiek. Nás prieskum priniesol ešte nepriaznivejšie výsledky, až 49,3 % rómskych rodičiek 
boli fajčiarky. Naše výsledky sú podobné výsledkom Rimárovej (10) u ktorej z  1516 rómskych 
rodičiek bolo 41,86 % fajčiarok. 
 
Alkohol sa zväčša v rómskych komunitách nepije stále, avšak hlavne po sociálnych dávkach 
sa alkohol konzumuje vo väčších množstvách aj niekoľko dní vkuse. 1,9 % rómskych 
respondentiek nášho prieskumu priznalo konzumáciu alkoholu počas tehotenstva. Z 
výsledkov Rimárovej (10) vyplýva, že 9,34 % tehotných rómskych žien požíva alkohol. Údaje o 

Etnikum 
Štatistická 
hodnota 

Gestačný 
týždeň 

Hmotnosť 
novorodenca 

Dĺžka 
novorodenca 

Apgar 
skóre  

1 min 

Apgar 
skóre  

5 min 

 

rómske 

 

Priemer 38,7 2884,5 47,3 8,9 9,5 
SD 1,7 486,4 2,7 2,0 1,6 
Minimum 30,0 1510,0 35,0 0,0 0,0 

maximum 42,0 4370,0 55,0 
10,0 10,0 

 

nerómske 

 

Priemer 38,8 3250,0 49,2 9,0 9,5 
SD 1,8 553,1 2,7 1,8 1,6 
Minimum 28,0 1500,0 34,0 0,0 0,0 

maximum 42,0 5260,0 58,0 
10,0 10,0 

štatistická  

významnosť 

(ANOVA) 

F 1,7 266,1 310,4 1,9 0,4 

p n.s. *** *** n.s. n.s. 
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užívaní alkoholu sú zdá sa silne ovplyvnené disimuláciou a sú zdá sa falošne nižšie ako v 
skutočnosti. 
 
Medzi rómskou mládežou je dosť rozšírené inhalovanie prchavých látok. 1,0 % rómskych 
rodičiek uviedlo, že počas tehotenstva užilo drogy. V prípade žien je užívanie drog v rómskej 
komunite výrazne viac tabuizované a odsudzované, preto je možné, že viaceré tento fakt 
tajili. 
 
Rómske ženy vo všeobecnosti majú vyššiu celkovú mieru fertility. Rovnaké závery vyplývajú 
zo štúdie realizovanej na vzorke 1067 rómskych žien. Najviac žien (26 %) rodilo 6 až 10-krát 
(13). Vyššia plodnosť súvisí s tým, že rómske ženy nepoznajú plánované rodičovstvo. Podľa 
Karadzhova, Romanov a Kamburova (8) až 50 % nimi sledovaných rómskych žien nepoužíva 
žiadne antikoncepčné metódy. Priemerná hodnota úhrnnej plodnosti žien sídliska Luník IX v 
rokoch 1996 – 2013 dosahovala približne 4,3 dieťaťa, kým na Slovensku to bolo v 
predmetnom období v priemere len 1,34 dieťaťa na ženu (12). Tieto tvrdenia korešpondujú 
aj s našimi výsledkami. Priemerný počet živonarodených detí v našom súbore bol u Rómiek 
3,3 a u nerómiek 1,4.  
 
Alarmujúce je zistenie Bartošoviča a Hegyiho (2), podľa ktorých až 82 % gravidných žien 
nenavštevovalo vôbec alebo len sporadicky prenatálnu poradňu. Podľa našich výsledkov 
najvyššie zastúpenie Rómiek (74,6 %) bolo pri najnižšom počte návštev prenatálnej poradne 
(1 – 5 kontrol).  
 
Nižší gestačný vek je základnou predispozíciou pre nižšiu pôrodnú hmotnosť, dĺžku a tiež pre 
riziko nezrelosti novorodenca (10). V našom prieskume však rozdiel medzi gestačným 
týždňom rómskych a nerómskych detí bol nesignifiktný.  
 
V skupine rómskych detí sa častejšie vyskytuje hypotrofia plodu (2). Pri sledovaní hmotností 
9040 novorodencov v Maďarsku bol pozorovaný rozdiel 288,7 g v prospech nerómskych detí 
(1). V štúdií Bobaka et al. (3) prebiehajúcej v Českej republike, kde bolo sledovaných 10 326 
novorodencov, boli rómske deti ľahšie o 373 g. Nami zistený rozdiel medzí novorodeneckou 
hmotnosťou rómskych a nerómskych detí činil 365,5 g. Zostáva otázkou, či norma pôrodnej 
hmotnosti (pod 2500 g - nízka pôrodná hmotnosť) má byť platná aj pre rómskych 
novorodencov.  
 
Záver  
Prierezová štúdia ilustruje súvislosť medzi socio-ekonomickými podmienkami v rómskych 
osadách, potrebou subnárodného monitorovania a potrebou znížiť rozdiely v reprodukčnom 
zdraví. Jedným z opatrení, ktoré majú potenciál znížiť rozdiely v reprodukčnom zdraví, je 
podpora práce komunitných zdravotníkov a stimulácia spolupráce medzi komunitnými 
zdravotníkmi, pediatrami a gynekológmi s cieľom prekonať inštitucionálne prekážky 
v starostlivosti o matku a dieťa žijúce v rómskych osadách. Ďalšie opatrenie predstavuje 
program podpory zdravia pre dospievajúce rómske ženy zameraný na reprodukčné zdravie, 
prenatálnu starostlivosť a plánované rodičovstvo.  
 
Práca bola podporovaná grantovými projektmi VEGA 1/0011/14,  1/GSD/2016 a 
 2/GSD/2016. 
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EPIDEMIOLÓGIA LYMSKEJ BORELIÓZY V SÚBORE ĽUDÍ 

S PRACOVNÝMI A REKREAČNÝMI AKTIVITAMI V PRÍRODE 

E. DORKO1, A. BUŠOVÁ1, E. FEKETEOVÁ2, K. RIMÁROVÁ1 

1Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, UPJŠ LF, Košice, SR 
2Neurologická klinika, UPJŠ LF a UNLP, Košice, SR 

 
ABSTRAKT 
Úvod: Lymská borelióza (LB) predstavuje jednu z najčastejších zoonóz s prírodnou 
ohniskovosťou v strednej Európe. Na Slovensku ochorie približne 20 zo 100 000 obyvateľov 
ročne. Cieľom práce bolo detegovať anti-boréliové protilátky triedy IgG a IgM vo vybranej 
populácii ľudí a identifikovať možné etiologické/rizikové faktory asociované s ochorením 
alebo séropozitivitou. 
 
Materiál a metodika: Zber biologického materiálu a dotazníkov bol realizovaný v roku 
2014.Venóznu krv sme získali od osôb z obce Zlatá Idka (n=31), Hrabušice (n=17) a z obce 
Jánovce (n=45). Sérum bolo získané centrifugáciou (2500 rpm /10 min.), uskladnené pri – 
80°C až do spracovania. Vyšetrili sme 94 ľudských sér na prítomnosť IgG a IgM protilátok za 
pomoci ELISA súprav Borrelia Burgdorferi IgG – ELISA (recombinant) NovaLisaTM (fy NovaTec, 
Nemecko) a Borrelia Burgdorferi IgM – ELISA (recombinant) NovaLisaTM (fy NovaTec, 
Nemecko). 
 
Výsledky: Zistili sme séropozitivitu špecifických IgM protilátok u 11,7 % a pozitívne hodnoty 
IgG protilátok sme detegovali u 24,5 % osôb. Z najčastejších možných rizikových faktorov 
respondenti uvádzali akviráciu kliešťom u 56,4 % (n=53) a poštípanie iným hmyzom, 
najčastejšie komárom potvrdilo 74,5 % (n=70). Respondenti uvádzali častú prácu v záhrade 
(59,6 %; n=56), pravidelnú turistiku (26,6 %; n=25), častý kontakt so zvieratami (24,5 %; 
n=23), avšak bez štatisticky významnej asociácie s laboratórne potvrdenou séropozitivitou.  
 
Záver: Riziko LB narastá s meniacimi sa sociálnymi a klimatickými podmienkami a zvýšením 
povedomia obyvateľstva o rizikách a prevencii tohto ochorenia možno eliminovať počty 
a následky ochorenia v dlhodobom horizonte.  
 
ÚVOD 
Lymská borelióza (LB) je infekčné systémové ochorenie, ktorej vyvolávateľom je spirochéta 
Borrelia burgdorferi sensu lato. Patrí v súčasnosti k jednej z najrozšírenejších antropozoonóz 
prenášaných kliešťami a jej výskyt sa eviduje na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy 
a Južnej Ameriky (1). Ochorenie predstavuje veľmi aktuálny diagnostický a terapeutický 
problém so závažným verejno-zdravotným aj ekonomickým dopadom. Hlavným vektorom 
ochorenia v strednej Európe je kliešť Ixodes ricinus s typickou lokálnou i sezónnou 
variabilitou výskytu s cyklickým opakovaním rokov zvýšeného výskytu v 3 – 5 ročných 
intervaloch. Podmienkou prenosu infekcie z kliešťa na hostiteľa je minimálna doba prisatia 
24 hodín. Široké spektrum rizikových faktorov sa stále významne podieľa na séroprevalencii 
tohto ochorenia (2). 
 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

56 
 

Najdôležitejším preventívnym opatrením sú repelentné prípravky, zásady obliekania sa do 
prírody a správne odstránenie kliešťa. V mnohých štúdiách profylaktické podávanie jednej 
dávky 200 mg doxycyklínu osobám, u ktorých bol kliešť odstránený do 72 hodín po expozícii 
v endemickej oblasti viedlo k nižšiemu výskytu erytému a ďalších prejavov LB (3). 
  
MATERIÁL A METODIKA 
Cieľom práce bolo detegovať anti-boréliové protilátky triedy IgG a IgM vo vybranej populácii 
ľudí a identifikovať možné etiologické/rizikové faktory asociované s ochorením alebo 
séropozitivitou. Venózna krv s dotazníkmi bola získaná terénnym zberom vzoriek od 
dobrovoľníkov z obcí na východnom Slovensku. Vzorka respondentov pozostávala z 94 osôb 
s pracovnými a rekreačnými aktivitami v prírode. 
 
Na spracovanie údajov sme na prítomnosť IgG a IgM protilátok použili komerčne dostupné 
ELISA súpravy Borrelia Burgdorferi IgG – ELISA (recombinant) NovaLisaTM a Borrelia 
Burgdorferi IgM – ELISA (recombinant) NovaLisaTM. 
 
Zber údajov bol realizovaný počas roka 2014. Po získaní kvantitatívnych výsledkov 
v jednotkách NTU/ml sme za pozitívny výsledok považovali hodnotu >11 NTU/ml, za 
hraničnú hodnotu od 9 – 11 NTU/ml a za negatívnu hodnotu <9 NTU/ml. K získaniu údajov 
o rizikových faktoroch asociovaných s ochorením/klinickými príznakmi a s laboratórne 
potvrdenou séropozitivitou sme použili dotazník, ktorý bol tematicky delený do troch častí. 
Otázkami v prvej časti dotazníka sme sa zamerali na zistenie pohlavia, veku, bydliska 
a povolania. Druhá časť dotazníka bola zameraná prevažne na otázky týkajúce sa 
epidemiologickej anamnézy: aktivity v prírode, frekvencia pobytu v lese, poštípanie kliešťom 
a iným hmyzom, pobyt v endemických oblastiach, kontakt so zvieratami a ich produktmi, 
konzumácia surového nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov, vakcinácia proti 
kliešťom/komárom prenášajúcim ochorenia. Klinickú anamnézu sme zisťovali v poslednej 
časti dotazníka, týkala sa možných ochorení alebo symptómov súvisiacich s poštípaním 
kliešťa. 
 
Údaje sme spracovávali za pomoci štatistického programu IBM SPSS 21.0. Pri analýzach sme 
využívali logistickú regresiu na zistenie vzťahu a vplyvu medzi danými vybranými 
premennými. Za hladinu významnosti sme považovali p≤0,05. 
 
VÝSLEDKY 
Na prítomnosť anti-boréliových protilátok sme vyšetrili 94 osôb, z toho 60 (63,8 %) mužov 
a 34 (36,2 %) žien. Išlo prevažne o ľudí s priemerným vekom 40,5 rokov. Prevažovalo vidiecké 
obyvateľstvo 91 (96,8 %) v porovnaní s mestským 3 (3,2 %). Anamnézu poštípania kliešťom 
uvádzalo 53 (56,4 %) ľudí. 
 
Séropozitivita špecifických IgM protilátok bola 11,7 %. Z toho 11 (11,7 %) respondentov 
uviedlo poštípanie kliešťom. Hodnotu séropozitivity v rozmedzí 9 – 11 NTU/ml, tzv. šedú 
zónu tvorilo 7,4 % a séronegativita bola detegovaná u 80,9 % (Tab. 1). Vyššia séropozitivita 
IgM protilátok bola v detegovaná u osôb vo vekovej kategórii 26 – 45 rokov (Graf 1). Medián 
hladiny protilátok bol 5,1 NTU/ml (Obr. 1). 
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Pozitívne hodnoty IgG protilátok sme detegovali u 24,5 %, hraničné u 3,2 % a negatívne 
hodnoty u 72,3 % osôb (Tab. 2). Z respondentov, ktorí vykazovali pozitívne hodnoty IgG 
protilátok, poštípanie kliešťom uviedlo 23 (24,5 %) osôb. Vyššia séropozitivita bola 
detegovaná u osôb mladších ako 25 rokov (Graf 1). Medián hladiny protilátok bol 3,6 NTU/ml 
(Obr. 2). 
 
Tab. 1 Hladina séroprevalencie IgM  

Hladina séropozitivity IgM Počet respondentov 
% Medián (rozsah) 

NTU/ml n = 94 

Pozitívna > 11 11 11,7 12,6 (11,3 – 30,3) 

Šedá zóna 9 – 11 7 7,4 9,9 (9,3 – 10,9) 

Negatívna < 9 76 80,9 4,4 (1,7 – 8,7) 
 
Tab. 2 Hladina séroprevalencie IgG  

Hladina séropozitivity IgG Počet respondentov 
% Medián (rozsah) 

NTU/ml n = 94 

Pozitívna > 11 23 24,5 48,2 (12,9 – 95,3) 

Šedá zóna 9 – 11 3 3,2 10,0 (9,5 – 10,9) 

Negatívna < 9 68 72,3 2,9 (1,9 – 8,3) 
 

 

 
Graf 1 Séropozitivita IgG a IgM protilátok podľa vekových kategórií 
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Obr. 1 Boxplot hladiny IgM protilátok 

 

 
Obr. 2 Boxplot hladiny IgG protilátok 

negatívne 
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Zo zaznamenanej epidemiologickej anamnézy môžeme usudzovať o príčinách stimulujúcich 
zvýšenú hladinu špecifických anti-boréliových protilátok triedy IgG a IgM.  
 
Respondenti uvádzali častú prácu v záhrade (59,6 %; n=56), pravidelnú turistiku (26,6 %; 
n=25), častý kontakt so zvieratami (24,5 %; n=23). Poštípanie kliešťom sme zistili u 56,4 % 
(n=53) a poštípanie iným hmyzom, najčastejšie komárom potvrdilo 74,5 % (n=70) osôb.  
 
Pomocou logistickej regresie v danej kombinácii parametrov sme nezistili štatisticky 
významný vplyv faktorov vo vzťahu k séropozitivite IgG a IgM anti-boréliových protilátok 
(Tab. 3). 
 
Tab. 3 Faktory vplývajúce na hladinu IgG/IgM protilátok 

Závislé premenné Protilátky IgM Protilátky IgG 

 
Model 

OR 

(95% CI) 

OR 

(95% CI) 

N
e

zá
vi

sl
é

 p
re

m
e

n
n

é
 

Pohlavie 

2,7 

(0,9 – 7,7)  

0,9 

(0,4 – 2,4) 

Vek 

0,9 

(0,9 – 1,1) 

0,9 

(0,9 – 1,1) 

Práca v záhrade 

2,8 

(0,8 – 2,4) 

1,4 

(0,5 – 3,6) 

Pobyt v lese 

2,2 

(0,8 – 6,3) 

0,5 

(0,2 – 1,4) 

Turistika 

0,7 

(2,2 – 2,5) 

0,8 

(0,3 – 2,2) 

Kontakt/chov zvierat 

0,8 

(0,2 – 2,5) 

0,4 

(0,1 – 1,4) 

Poštípanie kliešťom 

0,7 

(02 – 2,1) 

1,7 

(0,7 – 4,3) 

Poštípanie iným hmyzom 

0,6 

(0,2 – 1,8) 

0,5 

0,2 – 1,4 

 
 
Diskusia a záver 
Séropozitivita špecifických IgM protilátok bola 11,7 % a pozitívne hodnoty IgG protilátok sme 
detegovali u 24,5 % respondentov. Percento séroprevalencie IgG je v našej štúdii vyššie ako 
stanovili Dou et al. (2015) – 5,1 % a Wilking et al. (2015) – 9,4 %. 
 
Vyššia séropozitivita IgM protilátok bola v našej štúdii zaznamenaná u osôb vo vekovej 
kategórii 26 – 45 rokov. V štúdii Wilking et al. (2015) asociácia veku a séropozitivity odrážala 
kumulatívne vystavenie obyvateľstva B. burgdorferi s.l. Zvýšené riziko infekcie bolo 
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zaznamenané u osôb starších ako 59 rokov, čo naznačovalo tomu, že voľnočasové aktivity sa 
vo väčšej miere radili k rizikovým faktorom LB omnoho viac, než pracovná expozícia (4). 
Podobné výsledky priniesla i retrospektívna štúdia Vázquez-López et al. (2015) vykonaná na 
severo-západe Španielska, kde viac prípadov LB bolo detegovaných u starších osôb ako 
u mladších (5). 
 
V štúdii Dou et al. (2015) bola práca v záhrade asociovaná s pozitívnym výsledkom LB (OR; 
95% CI) (2,4; 1,2 – 4,6). V našej štúdii  1/3 osôb v súbore tvorili záhradkári, no asociácia tohto 
možného rizikového faktora so séropozitivitou sa nám štatisticky významne nepotvrdila (OR; 
95% CI) (2,8; 0,8 – 2,4). Chov/kontakt zvierat sa v našej štúdii taktiež nepreukázal ako 
rizikový faktor pre LB, podobne ako to bolo v štúdii Wilking et al. (2015). 
 
Záverom môžeme konštatovať, že riziko LB získava na dôležitosti najmä v súvislosti 
s meniacimi sa sociálnymi a klimatickými podmienkami. Zvýšením povedomia obyvateľstva 
o rizikách a prevencii tohto ochorenia možno eliminovať počty a následky ochorenia 
v dlhodobom horizonte.  
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Abstrakt 
Úvod: Kadmium sa bežne vyskytuje v životnom prostredí, no nachádza svoje uplatnenie aj 
v priemysle. Cieľom práce bolo vyhodnotiť účinnosť suplementácie doplnkami stravy 
realizovanej na podklade režimových opatrení v podniku na výrobu nikel – kadmiových 
batérií.  
Materiál a metodika: Súbor tvorilo 16 osôb. Priemerný vek bol 50,2 ±1,5 roka s priemernou 
dĺžkou expozície 20,6±2,5 roka. Expozícia kadmiu sa sledovala 4 odbermi moču. Od začiatku 
sledovania sa implementovali organizačné zmeny a okrem toho prebiehal aj intervenčný 
program. Výsledky sa štatisticky vyhodnocovali neparametrickým párovým Wilcoxonovým 
testom a Krustal Wallisovým testom na hladine významnosti 5 %.  
Výsledky: Priemerná hodnota kadmia v moči na začiatku sledovania U-Cd bola 12,7± 8,3 µg.g-

1 kreatinínu. Po realizácií režimových opatrení (pred intervenciou) boli hodnoty v súbore 6,2± 
3,4 µg.g-1 kreatinínu a po intervencií 1,5 ± 0,9 µg.g-1 kreatinínu. Rozdiel v nameraných 
hodnotách, bol štatisticky významný (p<0,001).  
Záver: Bol potvrdený pozitívny efekt preventívnych režimových opatrení na zníženie 
expozície kadmia u  pracovníkov vo výrobni nikel-kadmiových batérií a pozitívny vplyv 
užívania výživových doplnkov. 
 
Úvod 
Kadmium je vysoko toxický kov, ktorý sa vyskytuje najmä v životnom prostredí človeka, no 
vďaka svojim antikorozívnym vlastnostiam nachádza uplatnenie v rôznych priemyselných 
oblastiach (13). Veľmi významným miestom expozície kadmia v pracovnom prostredí  sú 
výrobne nikel – kadmiových batérií, po ktorých v súčasnosti narastá dopyt (21). Pri výrobe 
batérií dochádza k zvýšenej  kontaminácii ovzdušia toxickým prvkom a pracovníci tak 
vdychujú kadmium zo vzduchu, či už ako kadmiový prach alebo jeho pary (1). Vzhľadom na 
dlhý biologický polčas rozpadu, ktorý sa odhaduje na 15-20 rokov, dochádza v organizme ku 
kumulácií prvku a vzniku renálneho poškodenia, anémie, osteoporózy či fraktúry  kostí (13). 
Okrem týchto známych zdravotných dopadov sa v súčasnosti uvažuje o kadmiu ako 
o etiologickom faktore neurodegeneratívnych ochorení, pripisuje sa mu možný vplyv na 
vznik diabetu mellitu 2. typu ako aj vplyv na mužský reprodukčný systém (2,12). Nemožno 
tiež nespomenúť, že kadmium je podľa IARC zaradené do skupiny 1-ľudský karcinogén (12). 
Všetky z vyššie vymenovaných toxických prejavov prvku  sú závislé na  množstve prijatej 
dávky a dĺžke expozície (25). Mimo týchto priamych dopadov na zdravie, možno definovať aj 
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nepriame následky súvisiace s nimi. Preukázal sa negatívny vplyv na ekonomickú situáciu 
pracovníkov a ich rodín (5), zníženie produktivity a spôsobilosti k práci a v neposlednom rade  
navyšovanie finančných nákladov na zdravotnú starostlivosť (7). 
 
Je preto nevyhnutné implementovať preventívne opatrenia v pracovnom prostredí (11). 
Kľúčové sú vhodné technické a organizačné preventívne opatrenia (22). Okrem toho existujú 
dôkazy, že adekvátna skladba stravy ako i užívanie vybraných výživových doplnkov,  môžu 
popri týchto opatreniach významnou mierou znižovať riziko zdravotných dopadov (3). Viacerí 
odborníci odporúčajú eliminovať toxicitu kadmia zvýšeným príjmom doplnkov stravy s 
obsahom vybraných vitamínov a minerálov (3,23). Napríklad užívaním železa a zinku možno 
znižovať toxický účinok kadmia. Systémovo špecifické účinky má suplementácia mangánu 
z hľadiska protektívneho účinku na proximálne tubuly obličiek (23); selénu na nervový 
systém, rozvoj oxidatívneho stresu, pečeň, pľúcne tkanivo i obličky (25). Suplementácia 
vápnika ochraňuje centrálny a periférny nervový systém (26) a horčíka má význam pre 
prevenciu porúch obličiek a semenníkov (10). Okrem toho, užívanie viacerých stopových 
prvkov spoločne je účinnejšie ako ich príjem samostatne (17). 
 
Cieľom práce je vyhodnotenie efektivity suplementácie podpornými preparátmi z Chlorella 
kessleri a s obsahom vitamínov a minerálov na pozadí organizačných preventívnych opatrení 
realizovaných v podniku na výrobu nikel – kadmiových batérií.  
 
Materiál a metodika 
Výskumný súbor sme sledovali v období rokov 2013-2014 a tvorilo ho 16 osôb z celkového 
počtu 81zamestnancov  pracujúcich v expozícií kadmiu v podniku na výrobu nikel − 
kadmiových batérií. V podniku sa pracuje v trojzmennej, plne automatizovanej prevádzke. 
Pracovníci sú exponovaní vdychovaniu prachu oxidu kademnatého počas výroby 
a manipulácie s doskami, tvoriacimi základ nikel – kadmiovej batérie. Súbor tvorilo 7 mužov 
a 9 žien, priemerný vek pracovníkov bol  50,2 ±1,5 roka a priemerná dĺžka expozície 
bola 20,6±2,5 roka. 8 osôb zo sledovania bývalo v mieste podniku a traja členovia súboru boli 
fajčiari. (Tab.1) 
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Tab.1 Rozdelenie pracovníkov do skupín podľa podávaného preparátu a koncentrácia kadmia v moči na 
začiatku sledovania 

prípravok prípad pohlavie vek expozícia fajčenie bydlisko 
U-Cd [µg.g-1 kreatinínu] 

február 2013 

Chlorella 
kessleri 

1 muž 40 9 áno mimo 11,0 

2 žena 58 32 nie 
v mieste 
podniku 

16,8 

3 muž 50 33 nie 
v mieste 
podniku 

17,6 

4 žena 51 17 nie mimo 4,9 

5 žena 51 27 nie 
v mieste 
podniku 

29,4 

6 muž 55 31 nie mimo 15,1 

7 muž 49 8 nie 
v mieste 
podniku 

4,7 

8 žena 58 33 nie 
v mieste 
podniku 

28,0 

Vitamíny a 
minerály 

9 žena 46 7 nie 
v mieste 
podniku 

3,8 

10 muž 39 19 nie mimo 18,2 
11 muž 43 7 áno mimo 1,9 

12 žena 47 30 áno 
v mieste 
podniku 

9,9 

13 žena 51 17 nie 
v mieste 
podniku 

10,2 

14 muž 54 15 nie mimo 7,2 

15 žena 57 27 nie 
v mieste 
podniku 

18,3 

16 žena 54 17 nie mimo 5,6 

 
Expozíciu sme sledovali pomocou 4 odberov moču na prítomnosť kadmia (U-Cd, kadmium v 
moči), ktoré boli uskutočnené v rámci periodickej preventívnej prehliadky: 1.) vo februári 
2013, 2.) v júli 2013, 3.) v decembri 2103 a 4.), vo februári 2014. Ďalej sa zisťovali aj 
anamnestické údaje zo zdravotnej dokumentácie pracovníkov, získanej od poskytovateľa 
pracovnej lekárskej starostlivosti v podniku.   
 
V čase prvého merania (február 2013) sa implementovali organizačné zmeny na dôsledné 
dodržiavanie režimových opatrení, ktoré platili počas celého obdobia sledovania. V júli až 
novembri 2013 sa vykonávala okrem toho aj intervencia výživovými doplnkami, ktorej 
účinnosť bola skontrolovaná v decembri 2013. 
 
Prvé laboratórne vyšetrenia moču sa analyzovali v niekoľkých laboratóriách súčasne. Na 
základe porovnaných výsledkov bolo zvolené laboratórium, ktoré sa svojimi hodnotami 
najviac blížilo hodnotám referenčného laboratória v krajine, kde má podnik svoju centrálu 
a všetky ďalšie odbery moču boli vyhodnocované iba v tomto laboratóriu. Pre laboratórne 
vyšetrenie kadmia v moči za zbieral ranný moč, ktorý sa vyhodnocoval pomocou GT-AAS 
absorpčnej atómovej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou. Koncentrácie kadmia 
sme stanovovali v jednotkách µg.g-1 kreatinínu. 
 
Na základe informácií bezpečnostného technika podniku sa režimové opatrenia 
(predovšetkým každodenná výmena bielizne a pracovných odevov,  umývanie vlasov, 
holenie tváre u mužov a dôkladná očista rúk a tváre zamestnancov pred jedlom a po 
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skončení pracovnej smeny) v predchádzajúcom období zanedbávali a preto sa prijali 
organizačné zmeny, ktorými sa dosiahlo ich dôsledné uplatňovanie. 
Intervencia výživovými doplnkami spočívala v suplementácií  prípravkov obsahujúcich 
Chlorella kessleri  a vitamínov a minerálov podľa schémy uvedenej v Tab. 2. Členovia súboru 
boli na začiatku intervencie náhodne rozdelení do dvoch skupín podľa konkrétneho typu 
aplikovaného suplementu. Z hľadiska designu išlo o otvorenú randomizovanú kontrolovanú 
intervenčnú štúdiu.  
 
Tab č.2 Aplikácia a zloženie doplnkov stravy 

Doplnok stravy Zloženie 

Dávkovanie 

(ráno – obed − večer) 

Podmienky užívania 

Chlorella kessleri 

N=8 

 

1 tabl. 500 mg 
Chlorella kessleri 

1. týždeň 1− 0 −1 

2.týždeň a viac 2− 0 −2 

Najmenej 2,5 l tekutín 
denne 

Ráno užívať 1 hodinu pred 
ostatnými liekmi 

Vitamíny a minerály 

N=8 

 

vit. C 180 mg 

α-tokofenol 47 mg 

zinok 7,2 mg 

ß-karotén 4,8 mg 

selén 50 µg 

1− 0 −1  

 
Výsledky výskumu sme štatisticky vyhodnocovali pomocou neparametrického párového 
Wilcoxonovho testu a Krustal Wallisovho testu. Štatistické testy boli hodnotené na hladine 
významnosti 5 %. 
 
Výsledky 
V celom sledovanom súbore sa nachádzalo 16 osôb, pričom priemerná hodnota kadmia v 
moči na začiatku sledovania BET 2/2013 bola 12,7± 8,3 µg.g-1 kreatinínu a hodnotu U-Cd viac 
ako 5 µg.g-1 kreatinínu  vykazovalo celkom 10 pracovníkov.   
 
Pre overenie účinnosti implementovaných organizačných hygienických opatrení  boli 
hodnoty na začiatku sledovania (U-Cd 2/2013) porovnané s hodnotami po 6 mesiacoch (U-Cd 
7/2013). Za toto obdobie hodnoty poklesli asi o polovicu(p˂0,001), pozitívnu zmenu 
v hodnotách dosiahlo 14 osôb. (Tab.3) 
 
Tab. č.3 U-Cd pred zavedením intervenčného programu 

skupina meranie 
Hodnoty BET kadmia v moči [µg.g-1 kreatinínu] 

medián priemer SD min. max. p hod.* 

celý súbor 

N=16 

U-Cd 
2/2013 

10,6 12,7 8,3 1,9 29,4 

p˂0,0011 

U-Cd 
7/2013 

5,5 6,2 3,4 2,6 12,6 

* Wilcoxon signed-rank test 
1 rozdiel U-Cd 2/2013 a U-Cd 7/2013 v celom súbore 
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Prvú skupinu, ktorá užívala prípravok s obsahom Chlorella kessleri, tvorili 4 ženy a 4 muži. Ich  
priemerný vek bol 51,5±5,8 roka a priemerná expozícia v podniku na výrobu nikel-
kadmiových batérií bola 23,8±10,8 roka. V skupine sa nachádzal jeden fajčiar a celkom 5 
osôb bývalo v mieste podniku, kde sa predpokladajú zvýšené pozaďové hodnoty kadmia 
v zložkách životného prostredia. Priemerná hodnota BET 2/2013 na začiatku sledovania 
v skupine bola 15,9±9,3 µg.g-1 kreatinínu a maximálna hodnota bola 29,4 µg.g-1 kreatinínu.  
V druhej skupine suplementovanej vitamínmi a minerálnymi látkami sa nachádzalo 5 žien a 3 
muži. Priemerný vek sledovaných osôb skupiny bol 48,9±6,2 roka s priemernou expozíciou 
17,4±8,3 roka. V skupine sa nachádzali 2 fajčiari a 4 osoby bývali v mieste podniku.  
Priemerná počiatočná hodnota U-Cd 2/2013 bola 9,4±6,1 µg.g-1 kreatinínu s maximom 
18,3µg.g-1 kreatinínu. (Tab.1) 
  
U skupiny užívajúcej prípravok Chlorella kessleri sa priemerná hodnota pred začatím užívania 
(U-Cd 7/2013) pohybovala na úrovni 6,9±3,6 µg.g-1 kreatinínu, maximálna hodnota kadmia 
v moči v tejto skupine bola 12,1 µg.g-1 kreatinínu. U súboru pracovníkov zaradenej do 
skupiny užívajúcej preparát s vitamínmi a minerálnymi látkami bola priemerná hodnota U-Cd 
7/2013 pred intervenciou 5,5±3,2 µg.g-1 kreatinínu s maximálnou nameranou hodnotou 
kadmia v moči 12,6 µg.g-1 kreatinínu. Po absolvovaní trojmesačnej suplementácie došlo 
k významnému zníženiu hodnôt kadmia v oboch intervenovaných skupinách 
(p˂0,001),priemerný pokles v skupine Chlorella kessleri bol o 5,3 µg.g-1 kreatinínu  
a v skupine užívajúcej vitamíny a minerály o 4,2 µg.g-1 kreatinínu. Nebol zistený štatisticky 
významný rozdiel (p= 0,527) v poklese hodnôt kadmia v moči  medzi preparátom Chlorella 
kessleri a preparátom s vitamínmi a minerálmi. (Tab.4, Graf 1).   
 
Tab.4 Hodnoty U-Cd(biologický expozičný test) kadmia v moči počas intervenčného programu 

Skupina Meranie 
Hodnoty U-Cd [µg.g-1 kreatinínu] 

medián priemer SD min. max.  
p hod.* 

p˂0,001 

Celý súbor 
N=16 

U-Cd 
7/2013 

5,5 6,2 3,4 2,6 12,6  

U-Cd 
12/2013 

1,1 1,5 0,9 0,4 3,5  

Chlorella 
kessleri 

N=8 

U-Cd 
7/2013 

6,2 6,9 3,6 2,6 12,1  

p˂0,001 

Pokles 
hodnôt 

p=0,5271 

-5,3 
BET 

12/2013 
1,5 1,6 1,0 0,6 3,5  

Vitamíny 
a minerály 

N=8 

U-Cd 
7/2013 

5,0 5,5 3,2 2,8 12,6  
p˂0,001 -4,2 

U-Cd 
12/2013 

1,0 1,3 0,9 0,4 3,0  

*Wilcoxon signed-rank test 
1Krustal-Wallis test; porovnanie Chlorella kessleri vs. vitamíny a minerály 
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Graf 1 Porovnanie koncentrácií kadmia v moči na začiatku a konci intervencie medzi skupinou s preparátom 
Chlorella kessleri a suplementu s vitamínmi a minerálmi 

 
Z hľadiska dynamiky zmien hodnôt kadmia v celom súbore je zrejmé, že pokles, ktorý 
nasledoval po organizačno-režimových opatreniach sa výrazne prehĺbil po začatí podávania 
suplementov, a to až na desatinu východiskovej hodnoty. Na druhej strane, už po dvoch 
mesiacoch po vysadení suplementačnej intervencie, sa hodnoty vrátili na úroveň pred 
začatím suplementácie (Tab.5). 
 
Tab.5 Dynamika hodnôt kadmia v moči počas celého sledovaného obdobia v celom súbore 

U-Cd [µg.g-1 kreatinínu] 

N=16 

V medián priemer smerodajná odchýlka min. max. p hod* 

U-Cd 2/2013 na začiatku 10,6 12,7 8,3 1,9 29,4 p˂0,0011 

p˂0,0012 

p˂0,0013 

p˂0,0014 

U-Cd 7/2013 pred intervenciou 5,5 6,2 3,4 2,6 12,6 

U-Cd 12/2013 po intervencii 

U-Cd 2/2014 koniec sledovania 

1,1 

6,0 

1,5 

6,3 

0,9 

4,3 

0,4 

1,3 

3,5 

18,0 

1porovnanie U-Cd 2/2013 a U-Cd 2/2014 
2porovnanie U-Cd 2/2013 a U-Cd 7/2013 
3porovnanie U-Cd 7/2013 a U-Cd 12/2013 
4porovnanie U-Cd 12/2013 a U-Cd 2/2014 
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Diskusia a závery 
Na základe predchádzajúcich štúdií zameraných priamo na expozíciu kadmia v podnikoch s 
výrobou  nikel – kadmiových batérií, sa ukázalo že znižovanie expozičných hodnôt má 
praktický význam . 
 
Bulat et. al  pri svojom sledovaní uviedol priemernú dĺžku expozície súboru 22 rokov, pričom 
medián hodnoty na začiatku sledovania bol podstatne nižší. Ním zistená priemerná  hodnota 
U-Cd 5,1 µg.g-1 kreatinínu dosahovala úrovne v našom sledovanom súbore až po 
implementácií režimových opatrení (4). Biologickým monitorovaním kadmia u exponovaných 
pracovníkov v Číne sa zistilo, že priemerná hodnota U-Cd bola 12,8 µg.g-1 kreatinínu. (24), 
avšak priemerná expozícia osôb v tomto sledovaní bola v porovnaní s dĺžkou expozície osôb 
v našom  súbore polovičná. 
 
Implementáciou režimových opatrení v nami sledovanom podniku došlo až u 14 
pracovníkov, z celkového počtu sledovaných, k výraznému poklesu koncentrácie kadmia 
v moči. Týmto zistením môžeme podporiť fakt, že proaktívne bezpečnostné opatrenia 
v kombinácií s dodržaním základných režimových opatrení ako je umývanie rúk, výmena 
odevu a zákaz konzumácie jedla počas výrobných procesov, významne znižujú expozičné 
dávky kadmia  (15).  
 
Koncentráciu U-Cd ˃ 5 µg.g-1 kreatinínu označovanú za kritickú hodnotu, pri ktorej dochádza 
k záťaži a poškodzovaniu organizmu (8) vykazovalo na začiatku sledovania celkom 10 osôb. 
Po suplementačnej intervencií nevykazoval ani jeden z pracovníkov túto nebezpečnú hladinu 
a priemerná hodnota U-Cd  v celkom súbore bola 1,5 µg.g-1 kreatinínu. Skupina osôb 
užívajúca preparát s obsahom vitamínov a minerálov v našom prípade zaznamenala značný 
pokles v hodnotách vylučovaného kadmia. Podobne  tak aj bolo u druhej skupiny 
pracovníkov, ktorý užívali preparát z Chlorella kessleri. Možno sa tak odvolať na poznatky 
získané z environmentálnych štúdií, ktoré potvrdili schopnosť rias Chlorella sp. ovplyvňovať 
absorpciu, akumuláciu a takisto predchádzať či redukovať negatívne účinky ťažkých kov na 
živé organizmy (9). Okrem iného naše zistenie možno podložiť výsledkami laboratórnych 
štúdií, ktoré zistili, že Chlorella vulgaris inhibuje u potkanov absorpciu kadmia a zároveň 
podporuje jeho vylučovanie stolicou a močom pri zachovaní sérových a močových 
koncentrácií kreatinínu (19).  
Zavedením organizačných zmien, t.j. režimovými preventívnymi opatreniami možno 
dosiahnuť účinné zníženie expozície, ktoré podstatným spôsobom znižuje riziko 
potenciálnych deterministických účinkov kadmia (22). Avšak, aj po týchto opatreniach  
zostávajú výstupné hodnoty U-Cd stále pomerne vysoké v porovnaní s hodnotami osôb 
bežnej populácie exponovaných v životnom prostredí  (20). Preto prikladáme suplementácii 
veľký význam, vzhľadom na to, že prostredníctvom nej možno naďalej výrazne znížiť hodnoty 
U-Cd a tým aj znižovať riziko. Avšak, vzhľadom na to, že po vysadení podporného preparátu 
došlo pomerne rýchlo k nárastu na hodnoty pred začatím suplementácie, ukazuje sa, že pre 
účinné znižovanie expozičného ukazovateľa je potrebná kontinuálna suplementácia počas 
celej doby expozície, t.j. počas celej doby trvania daného pracovného zaradenia. Hoci sa 
užívanie doplnkov Chlorella sp. považuje za veľmi bezpečné (14) v tomto prípade sa otvára 
otázka možných vedľajších účinkov ich dlhodobého užívania (18). 
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Za hlavné limitácie štúdie možno považovať malú vzorku sledovaných pracovníkov, krátku 
dobu sledovania ako aj rotáciu pracovníkov na pracovných pozíciách, ktoré sú zaradené do 
rôzneho stupňa rizika podľa rozsahu expozície. Napriek týmto nedostatkom považujeme za 
nevyhnutné uviesť, že táto štúdia priniesla hodnotenie intervencie výživovými doplnkami 
stravy pracovne exponovanej populácie  v reálnych podmienkach a v kontexte režimových 
opatrení.  
 
V našej štúdií bol potvrdený pozitívny efekt preventívnych režimových opatrení na zníženie 
expozície kadmia u  pracovníkov vo výrobni nikel-kadmiových batérií. Tiež bol zaznamenaný 
pozitívny vplyv užívania výživových doplnkov Chlorella kessleri a suplementov obsahujúcich 
vitamíny a minerály, avšak tento efekt bol zaznamenaný len v dobe užívania preparátov. 
Rozdiel  medzi účinnosťou preparátov zistený nebol. Je však nutné venovať zvýšenú 
pozornosť danej  problematike a uskutočniť ďalšie výskumy na väčšej vzorke exponovaných 
osôb počas dlhšej doby sledovania, čo prispeje ku komplexnejšiemu pochopeniu 
problematiky. 
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PREVENCIA NÁDOROV  SÚVISIACICH S PRÁCOU 

E. FABIÁNOVÁ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v B. Bystrici 
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

 
Abstrakt 
Úvod: Nárast výskytu nádorových ochorení  núti zdravotníkov hľadať odpovede na účinnosť 
preventívnych opatrení. Osobitný problém pre prax predstavuje expozícia ľudí chemickým 
faktorom pri práci. Mnohé z týchto faktorov sú dokázanými alebo pravdepodobnými 
karcinogénmi a je potrebné limitovať ich expozíciu.    
 
Materiál a metodika: Analýza existujúcej a pripravovanej legislatívy v EÚ a na Slovensku 
z hľadiska možnej účinnej prevencie pred nádorovými chorobami. Spätná väzba od prípadov 
s diagnostikovaným ochorením na nádorovú chorobu z hľadiska výskytu rizikových faktorov 
z pracovných podmienok v príčinnej súvislosti k danému ochoreniu.  
 
Výsledky: Legislatívne predpisy komplexne riešia otázky obmedzenia zaťaženia karcinogénmi 
vrátane prijímania vedecky podložených a sociálne prijateľných limitov. Ako spätná väzba  sa 
overil prínos epidemiologickej štúdie nádorov potvrdzujúcej štatisticky významnú záťaž 
chemickými karcinogénmi pri práci a záujmovej činnosti u pacientov s rakovinou močového 
mechúra.  
 
Záver: V praxi verejného zdravotníctva sa musí uplatňovať kultúra prevencie.  
Na dosiahnutie zlepšenia stavu výskytu nádorových chorôb je potrebné dôsledné prenášanie 
vedeckých poznatkov do legislatívy. Epidemiologické štúdie sú dôležitým a nenahraditeľným  
zdrojom poznania na cielenú prevenciu. 
 
Úvod 
Profesionálne sme frustrovaní, lebo napriek pokrokom v prevencii a  ochrane zdravia,  stúpa 
výskyt  nádorových chorôb u nás aj vo svete (1). Nárast sa vysvetľuje  predlžovaním dĺžky 
života, lepšou diagnostikou a dôsledkami dávnej expozície vzhľadom na latenciu 20 - 30 
rokov od expozície karcinogénom po prejavenie sa ochorenia. V súčasnosti pribúdajú dôkazy 
o ďalších a ďalších chemických látkach, u ktorých sa potvrdzujú  karcinogénne účinky (2). 
Rozdelenie  nádorov  v populácii nie je homogénne. Viac nádorových chorôb sa zisťuje u ľudí 
vystavených karcinogénnym faktorom  pri práci (3)(4).  Potrebné je dlhodobo  uchovávať 
objektívne údaje, aby sa mohli identifikovať a hodnotiť spätne pravdepodobné súvislosti. 
Vždy sa naviac uplatňuje   synergické pôsobenie faktorov  spôsobu života,  faktorov  práce,  
iných vonkajších  faktorov a genetických  faktorov (3). Nádorové ochorenia   predstavujú 
preto  závažnú celospoločenskú tému, ale aj odborný problém pre väčšinu medicínskych 
odborov. Dnes sa už vie, že mnohým nádorom by sa dalo predísť. Odhaduje sa, že až 40% 
nádorov by nemuselo byť, keby sa uplatnili preventívne  opatrenia (5) . Podľa profesie 
a intenzity expozície spôsobujú zhubné nádory súvisiace s pracovnou expozíciou 
karcinogénom až do 20% všetkých nádorov v danej skupine . Svetové štatistiky uvádzajú, že  
v priemere tri až šesť percent  zo všetkých  zhubných nádorov vo svete súvisí s expozíciou 
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karcinogénom pri práci (6) (7).  Vo svete  zomrie na nádorové choroby viac ako 7,6 milióna 
ľudí a vzhľadom na starnutie populácie je predpoklad, že v roku 2030 to bude až 13,6 milióna 
ľudí. Podľa Svetovej  zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej agentúry na výskum 
rakoviny je celkový výskyt nádorových ochorení  omnoho vyšší a  odhaduje sa  na 14,1 
milióna prípadov (rok 2012) (5).  Očakáva sa  však ďalší nárast  až  na 24, 1 milióna  do roku 
2035 vzhľadom na starnutie populácie (1).   Všeobecne sa akceptuje, že rakovina je 
komplexné ochorenie, ktoré zahŕňa genetické aj epigenetické zmeny, a že sú nutné 
interakcie na úrovni génov s vonkajším prostredím. Veda poskytuje rozsiahle poznatky 
o karcinogénoch, o mechanizme ich účinku. Zdá sa teda, že by malo byť samozrejmé tieto 
poznatky uplatňovať v dennom živote, na pracoviskách,  odstraňovať ovplyvniteľné príčiny 
a tak predchádzať rozvoju  veľkého množstva nádorových chorôb. Nepoznáme zatiaľ  taký 
zaručený spôsob života, aby sme mohli garantovať, že k rakovine nedôjde, ale je možné robiť  
také opatrenia, aby sa miera rizika výrazne znížila. V príspevku sa okrem  aktuálnych 
informácií o preventívnych riešeniach obmedzenia expozície karcinogénom pri práci  
prezentujú aj vlastné poznatky  o miere rizika expozície karcinogénom pri práci   
z epidemiologickej  štúdie rakoviny močového mechúra. Cieľom príspevku je prispieť 
k správnemu riešeniu v predchádzaní nádorovým chorobám z expozície chemickým 
karcinogénom.     
 
Materiál a metodika 
Materiál predstavuje súbor legislatívnych predpisov a opatrení na prevenciu nádorových 
ochorení, ktoré sa uplatňujú na úrovni celej Európskej únie a na Slovensku.  Materiál 
predstavujú aj poznatky  z meraní expozície vystavených pracovníkov a údaje získané 
riadeným rozhovorom od ľudí postihnutých nádorovým ochorením v rámci epidemiologickej 
štúdie. Metódou práce je uplatňovanie  súboru preventívnych opatrení z legislatívnych 
predpisov a súboru poznatkov, dát z terénnej praxe, z meraní expozície a z komunikácie  
s postihnutými jedincami v primárnej, sekundárnej prevencii a v podpore uzdravia pred 
nádorovými chorobami súvisiacimi s prácou.     
 
Výsledky 
Legislatívne riešenie -- Návrhy nových limitov do smerníc EÚ   

Na ochranu pracovníkov pred rizikami nádorových chorôb sa prijala na úrovni EÚ špecifická 
smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z expozície karcinogénom a 
mutagénom  tzv. CMD (8), ktorá bola  na Slovensku  transponovaná do nariadenia vlády SR  
č. 356/2006 Z.z.(9).  Smernica ustanovuje opatrenia , ktoré sa musia prijať na odstránenie 
alebo zníženie  expozície karcinogénnym chemickým faktorom. Nositeľmi povinností sú 
zamestnávatelia.  Medzi dôležité opatrenia patria legislatívne stanovené, teda záväzné  
limitné hodnoty. Na Slovensku sa stanovuje najvyššie prípustný expozičný limit   NPEL resp.  
technická smerná hodnota TSH pre  karcinogény.  NPEL a TSH  pre chemické faktory sú 
stanovené priemernou hodnotou  a krátkodobou hodnotou. Stanovené limity predstavujú 
dôležitú porovnávaciu hranicu pre zamestnávateľov aj dozorné orgány,  podľa ktorej  
sa rozhodujú,  aké ochranné opatrenia je nutné v danom prípade prijať.  Na úrovni Európskej 
komisie   sa  prijímajú v súčasnosti nové limitné hodnoty formou novelizácie smernice CMD 
(10),  k čomu boli potrebné  vedecké aj ekonomické zhodnotenia prioritných  karcinogénov. 
Komisia navrhuje revidovať alebo zaviesť limitné hodnoty vystavenia v prvom návrhu  pre 13 
chemických faktorov; v druhom pre sedem ( rok 2017) a v treťom pre päť karcinogénov 
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(2018). Ustanovenia smernice sa uplatňujú na akýkoľvek chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá 
klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí - nariadenie CLP. V tomto 
nariadení sa uvádzajú „harmonizované“, t.j.povinné klasifikácie 1017 chemických látok ako 
karcinogénov kategórie 1, teda „známe alebo predpokladané ľudské karcinogény“ na základe 
epidemiologických údajov a/alebo údajov zo štúdií na zvieratách. Medzinárodná agentúra 
pre výskum rakoviny identifikovala prostredníctvom ďalšieho dôležitého procesu klasifikácie 
takmer 500 faktorov, ktoré sú karcinogénne pre ľudí (skupina 1; 118 faktorov), 
pravdepodobne karcinogénne pre ľudí (skupina 2A; 75 faktorov) alebo potenciálne 
karcinogénne pre ľudí (skupina 2 B; 288 faktorov). Príloha k smernici obsahuje aj zoznam 
identifikovaných procesov a látok, ktoré vznikajú procesmi. Jej účelom je objasniť 
pracovníkom, zamestnávateľom a orgánom na presadzovanie právnych predpisov, či daný 
chemický faktor alebo proces, ak nie sú inak klasifikované podľa nariadenia (ES) 
č. 1272/2008, patrí do rozsahu pôsobnosti smernice. Príloha obsahuje v súčasnosti päť 
položiek. V smernici sa stanovuje niekoľko všeobecných minimálnych požiadaviek na 
odstránenie alebo zníženie vystavenia v prípade všetkých karcinogénov a mutagénov, ktoré 
patria do jej pôsobnosti. Zamestnávatelia musia určiť a posúdiť riziká vystavenia pracovníkov 
účinkom konkrétnych karcinogénov (a mutagénov) a v prípade existencie rizika musia 
zabrániť ich vystaveniu. Ak je to technicky možné, vyžaduje sa nahradenie menej 
nebezpečným procesom alebo chemickým faktorom.Ak nahradenie nie je technicky možné, 
chemické karcinogény sa musia, pokiaľ je to technicky možné, vyrábať a používať v 
uzavretom systéme, aby sa zabránilo vystaveniu. Ak to nie je technicky možné, vystavenie 
pracovníkov sa musí znížiť na takú úroveň, ako je to technicky možné. Ide o povinnosť 
minimalizovať nebezpečenstvo. Okrem týchto všeobecných minimálnych požiadaviek sa v 
smernici jasne uvádza, že neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu na ochranu pracovníkov je 
stanovenie limitných hodnôt inhalačnej cesty vystavenia pri práci v prípade konkrétnych 
karcinogénov a mutagénov. Tieto hodnoty sa musia stanoviť aj pre chemické faktory, u 
ktorých takéto hodnoty neexistujú, a musia sa prehodnotiť vždy, keď to bude možné, na 
základe najnovších vedeckých údajov. Zmyslom prijímania nových a sprísňovania existujúcich 
limitov  je zlepšiť ochranu zdravia pracovníkov znížením ich vystavenia účinkom 
karcinogénnych chemických faktorov na pracovisku, zvýšiť účinnosť právnych predpisov v 
tejto oblasti a zabezpečiť väčšiu jasnosť a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty 
Expozícia zamestnancov nesmie prekročiť  stanovené technické smerné hodnoty TSH (limity). 
TSH sú stanovené na limitovanie expozície pre 35 karcinogénnych faktorov.  V Nariadení 
vlády 356/2006 Z.z. je okrem 3 faktorov zo smernice 2004/37/ES  stanovené TSH pre 32 
ďalších chemických karcinogénov. Všetky látky s navrhnutými limitmi v návrhu smernice, 
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES, sú obsiahnuté v platnom nariadení vlády SR č. 
356/2006 Z. z. 

Tabuľka 1 Porovnanie limitných hodnôt v návrhu smernice EÚ k platným limitom v SR 

karcinogénny 
faktor 

klasifikácia limit v smernici existujúce TSH v SR legislatíva SR 

prach 
z tvrdého 
dreva 

1A 3,0 mg/m3 5,0 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

benzén 1A 3,25 mg/m3 3,25 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

monomér 
vinylchloridu 

1A 2,6 mg/m3 7,77 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

73 
 

1,2-
epoxypropán  

1B 2,4 mg/m3 6,0  mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z 

1,3-butadién 1A 2,2 mg/m3 11 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

2-nitropropán 1B 18 mg/m3 18 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

akrylamid 1B 0,1 mg/m3 0,03 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

zlúčeniny 
šesťmocného 
chrómu 

1A a 1B 0,025 mg/m3 

0,1 mg/m3 

0,05 mg/m3 

NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

etylénoxid 1B 1,8 mg/m3 2 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

o-toluidín 1B 0,5 mg/m3 0,5 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

ohňovzdorné 
keram. vlákna 

1B 0,3 vlákna/cm3 2 vlákna/cm3 
NV SR č. 355/2006 
Z. z 

prach 
s obsahom 
kryštalického 
oxidu 
kremičitého  

1A 
respirabilná 
frakcia 0,1 
mg/m3 

respirabilná frakcia 0,1 
mg/m3 

NV SR č. 355/2006 
Z. z 

brómetylén 1B 4,4 mg/m3 - - 

hydrazín 1B 0,013 mg/m3 0,13 mg/m3 
NV SR č. 356/2006 
Z. z. 

 
Postoje zamestnávateľov 
Zavedenie prísnejších limitov znamená zvýšenie nákladov pre podnikateľov na ochranné 
opatrenia ako je uzatvorenie výroby,  inštalácia ventilačného systému a vybavenie osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami. Na druhej strane  záväzné limity znamenajú, že 
rovnakú úroveň ochrany pracovníkov musia zabezpečiť  všetky podniky, teda aj konkurencia.  
V každom prípade majú rozdielne pracovné normy vplyv na schopnosť uplatniť sa na trhu, 
pretože sa nimi stanovujú rozdielne náklady pre prevádzkovateľov.Táto deformácia 
jednotného trhu sa dá znížiť vytvorením rovnakých podmienok prostredníctvom zavedenia 
jasných konkrétnych minimálnych noriem na ochranu pracovníkov v členských štátoch. 
Pracovníci majú istotu, že budú mať minimálne požiadavky v predpisoch a úrovne ochrany 
zdravia vo všetkých členských štátoch analogické (11). 
 
Zníženie výskytu nádorov súvisiacich s prácou  
V EÚ je okolo 20 miliónov ľudí vystavených pri práci  aspoň jednej chemickej látke (11). Ak sa 
znížia limity expozície karcinogénom, znamená to že sa dosiahne aj zníženie reálnej expozície 
a následné zníženie počtu potenciálnych  nových prípadov rakoviny u dotknutých 
pracovníkov.  V hodnotiacej správe (11) k príprave smernice a konkrétne nových limitov sa 
odhadlo, že ak by ostali súčasné uplatňované limitné hodnoty a nesprísnili by sa limity pre 
navrhnutých 25 významných karcinogénov , znamenalo by to viac ako 460 000 úmrtí 
spôsobených pracovnou expozíciou . Zavedením  navrhnutých prísnejších limitov, na ktorých 
sa vedia členské štáty zjednotiť , sa predíde 100 000 prípadom rakoviny v priebehu 
nastávajúcich 50  rokov. Odhady súčasnej a budúcej záťaže chorobami z povolania 
naznačujú, že rakovina spôsobená zamestnaním predstavuje problém a problémom zostane 
aj v budúcnosti v dôsledku vystavovania pracovníkov účinkom karcinogénov. Rakovina je v 
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EÚ najčastejšou príčinou úmrtí spôsobených zamestnaním. Ročne sa rakovine prisudzuje 53 
% úmrtí v dôsledku pracovných podmienok, v porovnaní s chorobami obehovej sústavy 
(28 %) a chorobami dýchacej sústavy (6 %). Podľa posledných vedeckých analýz predstavuje 
priznateľné riziko zhubných nádorov z pracovných podmienok 2-8 % všetkých zhubných 
nádorov. Pre Slovensko to znamená odhadom 270-1080 úmrtí  ročne na nádorovú chorobu. 
Pri posudzovaní podľa incidencie nových prípadov nádorových chorôb by to znamenalo 630-
2520 prípadov zhubných nádorov súvisiacich s prácou ročne. Podstatou problému je 
vystavenie ľudí pri práci pôsobeniu karcinogénnych faktorov a nutnosť postupne odstraňovať 
takéto expozície alebo ich aspoň znižovať. Na Slovensku je ročne exponovaných nadlimitným 
hodnotám karcinogénnych faktorov pri práci približne 5500 pracovníkov. V roku 2015 bolo 
ÚVZ SR evidovaných 5419 pracovníkov exponovaných chemickým karcinogénom v 3. a 4. 
kategórii rizika (12).  
 
Objektivizácia expozície a epidemiologické zisťovanie  expozície  chemickým faktorom pri 
práci  pri  záujmovej činnosti  
Okrem priameho merania expozície škodlivým faktorom pri práci je na posúdenie 
a identifikáciu najčastejšie používanou metódou epidemiologické skúmanie. Údaje 
o expozícii sa zisťujú riadeným pohovorom od pacientov (prípadov) porovnávaním k expozícii 
hodnoteným rizikovým faktorom  u kontrolného súboru. Poznanie rizikových faktorov 
chorôb je základným krokom k možnej prevencii  vzniku týchto chorôb. Ako príklad 
uvádzame poznatky z „ Geneticko epidemiologickej štúdie nádorov močového mechúra 
(GERMM)“, ktorú sme riešili spolu s ďalší zdravotníckymi pracoviskami v rokoch 2013- 2015 
(13).  U rakoviny močového mechúra je známych viacero rizík, ktorým možno predísť a tým 
výrazne znížiť pravdepodobnosť vzniku tohto ochorenia. Nedá sa ovplyvniť vek, rodová 
príslušnosť, etnická príslušnosť, rodinná anamnéza, ale je veľa vonkajších faktorov a faktorov 
životného štýlu, ktoré sa dajú ovplyvniť.  V rámci odberu osobných údajov sa zisťovala aj  
expozícia niektorému z  31 chemických  faktorov, o ktorých sa predpokladá , že sú 
karcinogénmi  s účinkom na močový mechúr. Kritériom na zaradenie do skupiny 
exponovaných bolo, že daný jedinec manipuloval, používal alebo bol v kontakte s niektorým 
z uvedených chemických faktorov pri práci alebo pri záujmovej činnosti najmenej 8 hodín za 
týždeň počas aspoň jedného roku. Pri hodnotení expozície definovaným chemickým 
faktorom  bol viditeľný výrazný rozdiel medzi prípadmi a kontrolami. U prípadov (94 
jedincov) sa zistila expozícia niektorému  z chemikých faktorov u 62,77% jedincov oproti 
kontrolám ( 93 osôb), kde sme zistili expozíciu u 31,18% . Rozdiel bol dvojnásobný. Pri  
podrobnejšej analýze podľa rodov,  sme videli, že u mužov i u žien je výrazne vyššia expozícia  
niektorému zo sledovaných 31 chemických  faktorov u prípadov ako u kontrol. Rozdiel u žien 
je výraznejší ako u mužov. Pri overovaní rozdielov sa potvrdilo, že šanca mať rakovinu 
močového mechúra u mužov exponovaných niektorému zo sledovaných 31 chemických 
faktorov je  2,53 násobná oproti neexponovaným -   OR =  2.53; 95% CI =  1.22- 5.24 ;  p= 
0.018. V modeli po adjustácii na rušivé premenné vek, fajčenie tabaku zostáva miera rizika  
mať rakovinu močového mechúra u  mužov exponovaných chemickým faktorom oproti 
neexponovaným 3 násobná -   adj. OR = 3.07; ; 95% CI =  1.35 - 6.96 ;p= 0.006 .    U žien 
exponovaných niektorému z 31 sledovaných chemických  faktorov bola zistená až 9 násobná 
šanca mať rakovinu močového mechúra oproti neexponovaným ženám - OR =  9 ; 95% CI =  
2.72 - 29.76; p=0. V modeli po adjustácii na rušivé premenné vek, fajčenie tabaku zostáva 
miera rizika  mať rakovinu močového mechúra u žien exponovaných chemickým faktorom 
oproti neexponovaným 9 násobná -   adj. OR = 9.02; 95% CI =  2,65- 30,7 ;p<; 0.001 .    
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Rozdiely medzi prípadmi a kontrolami sú aj podľa počtu chemických látok zo zoznamu 31 
študovaných faktorov, koľkým boli exponovaní. V priemere pripadala na jeden prípad 
expozícia 2,17 chemickým faktorom a na jednu osobu z  kontrol 0,81 chemického faktora 
(13).  
 
Diskusia  
Iba malá časť nádorov sa priznáva ako choroba z povolania. Väčšinou ide o choroby súvisiace 
s prácou. Takto sa označujú multifaktorálne choroby zisťované u pracujúcej populácie, ktoré 
sú čiastočne spôsobované expozíciou  pri práci alebo sa prácou zhoršujú, alebo majú rýchlejší 
vývoj, alebo sa   vplyvom práce znovu obnovujú a znižujú pracovnú spôsobilosť na prácu.  
Choroby súvisiace s prácou, sú teda choroby, ktoré majú viacero príčin, kde faktory 
z pracovných podmienok  môžu zohrávať úlohu  spolu s inými rizikovými faktormi  pri rozvoji 
tohto ochorenia (14). 
 
Podľa Eurostatu, sa ročne v Európe vyrobí viac ako 30 miliónov ton karcinogénnych, 
mutagenných  látok a látok toxických na reprodukčné funkcie (11). Tieto látky sú známe pod 
označením CMR látky. Rovnako ako chemické látky, rakovinu môžu spôsobiť aj biologické 
faktory , fyzikálne faktory a procesy s rizikom karcinogenity. Typickými  nádorovými 
chorobami súvisiacimi s prácou sú rakovina pľúc a mezoteliom pleury, ktoré sa vyznačujú 
vysokou smrtnosťou (15; 3). Tieto choroby vo všeobecnosti  sa vyznačujú rýchlym nástupom 
pracovnej neschopnosti a prinášajú vysoký stupeň utrpenia pre postihnuté osoby.   Vysoký 
počet pracovníkov exponovaných takýmto faktorom volá po koordinovaných akciách na 
ochranu  zdravia pracovníkov a na zlepšenie pracovných podmienok.  Zhubné nádory 
súvisiace s prácou sú spôsobené alebo zhoršované faktormi z práce a pracovnými 
podmienkami. Tak ako sú rôzne pracovné podmienky a zdravotné rizikové faktory pre 
zdravie, tak rôznorodé môžu byť aj nádorové choroby, pričom je známych viac ako 200 
rozdielnych typov nádorov. Metódy na identifikáciu nádorov súvisiacich s prácou zahrňuje 
epidemiologické štúdie, štúdie na zvieratách typu in vivo a in vitro a matematické 
modelovanie na základe podobnosti chemických štruktúr a vlastností (3). Počas dlhých 
desaťročí bola zodpovednosť za testovanie a stanovovanie limitov len na vládach príslušných 
členských štátov EÚ. Situáciu sa podarilo zmeniť prijatím jednotných  predpisov na reguláciu 
chemických látok a zmesí v celej EÚ. Základom je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
a prípravkov. Základné povinnosti hodnotenia chemických látok sa presunuli  na 
podnikateľov -  výrobcov, distribútorov chemikálií. Bolo to nutné vzhľadom k obrovskému 
počtu chemických látok a rozsahu ich používania. Ide o sprehľadnenie a zlepšenie 
nedostatočne pokrytej problematiky, ale systém má tiež svoje obmedzenia. Nepožadujú sa 
epidemiologické  štúdie a testovanie na zvieratách  a rozsah hodnotenia je odvodený od 
objemu vyrábaných chemikálií -  od 1tony a viac ročne.   

Záver 
V praxi verejného zdravotníctva sa musí uplatňovať kultúra prevencie. Na dosiahnutie 
zlepšenia stavu výskytu nádorových chorôb je potrebné dôsledné prenášanie vedeckých 
poznatkov do legislatívy. Epidemiologické štúdie sú dôležitým a nenahraditeľným  zdrojom 
poznania na cielenú prevenciu. Verejné zdravotníctvo musí mať k dispozícii celé spektrum 
vedeckých poznatkov aj poznatkov z medicínskej praxe, aby mohlo primerane  
a systematicky prispievať k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva.           
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LIEČEBNÉ ZARIADENIA NA SLOVENSKU V MINULOSTI 

A. FALISOVÁ1, S. CAPÍKOVÁ2 

1 Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava 
2 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave 

Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 
 

Abstrakt 
Úvod: Vývoj zdravotníctva na Slovensku v 20. storočí nie je dostatočne preskúmaný. Cieľom 
príspevku je priblížiť charakter a vývoj liečebných zariadení s dôrazom najmä na obdobie 
medzi dvoma svetovými vojnami a legislatívne opatrenia, ktoré sa dotýkali správy 
nemocničných zariadení. 
 
Materiál a metodika: Uskutočnili sme historický výskum. Údaje sme získali archívnym 
výskumom a štúdiom primárnych a sekundárnych historických prameňov.  
 
Výsledky: V období I. ČSR koexistovali nemocnice verejné (ďalej členené na štátne 
a neštátne) a nemocnice neverejné súkromné. Pomery v nemocničných zariadeniach boli 
nepriaznivé, ich počet nedostatočný. Vývoj po II. svetovej vojne a sovietizácia zdravotníctva 
znamenali zásadné zmeny aj v organizácii liečebných zariadení. 
 
Závery: Reálny obraz o stave nemocníc v začiatkoch existencie ČSR poskytujú aj archívne 
materiály. Výskum uvedenej problematiky je metodologicky náročný. Najmä po roku 1948 je 
dôležité v historických prameňoch diferencovať objektívne fakty od ideologického „nánosu“ 
daného obdobia, aby nedošlo k vyvodeniu nesprávnych záverov a neadekvátnym 
hodnoteniam. 

Táto práca je výsledkom riešenia grantových úloh VEGA 2/0071/15 Slovensko za 
medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky a VEGA 2/0100/16 Zdravotníctvo na 
Slovensku v rokoch 1948-1966.  

Úvod 
V príspevku sa sústredíme najmä na stav nemocničných zariadení na Slovensku,  s dôrazom 
na medzivojnové obdobie. Stav zdravotníckych zariadení na Slovensku po skončení prvej 
svetovej vojny bol veľmi nepriaznivý. Väčšina nemocníc bola pri vzniku ČSR umiestnená 
v starých budovách, nevyhovujúcich hygienickým požiadavkám kladeným na moderné 
nemocnice. Časť liečebných ústavov slúžila na ubytovanie armády a po jej odchode bol 
takmer celý inventár rozobratý. Nebolo kam umiestniť ani pacientov nakazených infekčnými 
chorobami, ktoré sa medzi obyvateľstvom rýchlo šírili. (1)  Ministerstvo verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy v nemocniciach na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi najprv 
upravilo ošetrovacie sadzby a sprísnilo kontrolu hospodárenia.  

Vybavenie prevažnej väčšiny  nemocníc nezodpovedalo požiadavkám lekárskej vedy. 
Chýbali základné prostriedky na udržanie činnosti ústavov. Zložité pomery skomplikovalo aj 
odvolanie a odstúpenie mnohých lekárov maďarskej národnosti pôsobiacich v štátnej službe. 
Z hľadiska územného členenia prevládalo nerovnomerné rozdelenie jednotlivých  
zdravotníckych zariadení.  
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Materiál a metóda 
Pri výskume sme sa  opierali o historické pramene, hlavný dôraz bol kladený najmä na 
archívne materiály, dobové periodiká,  literatúru a zdroje zo súčasnej historiografie.  Pri 
spracovaní materiálov sme aplikovali historicko-kritické štúdium. Historické súvislosti sme 
objasnili na základe nepriamej a retrospektívnej metódy. Pri formulovaní záverov 
a zovšeobecňovaní výsledkov nášho výskumu, ale aj pri interpretácii skúmaných javov sme 
aplikovali dedukciu a komparatívnu metódu. Metódy výskumu a ich vzájomné kombinácie 
boli vybrané s ohľadom na princíp metodologickej adekvátnosti.   

 
Výsledky 
Špecifické miesto v systéme liečebných zariadení mali verejné nemocnice. Do tejto kategórie 
patrili aj štátne nemocnice. Štátne nemocnice zriaďoval štát a mohol bezprostredne 
zasahovať do ich činnosti. (2)  Na Slovensku ich existovalo celkom päť. Najväčšou a najlepšie 
vybavenou bola Štátna nemocnica v Bratislave, ktorá  zabezpečovala odbornú liečebnú 
starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska ale aj Moravy. (3)  Vybavenosť prístrojmi, 
primeraný počet kvalifikovaného personálu a ďalšie faktory spoluúčinkovali na vytváraní 
odbornej úrovne nemocnice, od ktorej verejnosť očakávala napĺňanie potrieb spojených s 
prinavrátením a ochranou zdravia. Štátna nemocnica v  Košiciach po roku 1923 
zabezpečovala komplexnú starostlivosť o pacientov z východnej časti republiky 
a Podkarpatskej Rusi. (4,5)   

Dôležitú úlohu plnili župné nemocnice, na Slovensku ich fungovalo 17. Niektoré z nich, 
napríklad nemocnica bratislavskej župy, ktorá sa nachádzala v Trnave prešli 
v medzivojnovom období rozsiahlou rekonštrukciou.  Viaceré mestské a cirkevné nemocnice 
nemali právo verejnosti. Do tejto skupiny patrili mestské nemocnice v Kremnici a Kežmarku, 
ako aj cirkevné nemocnice rehole Milosrdných bratov v Bratislave, Skalici a Spišskom 
Podhradí, nemocnica sv. Alžbety v Bratislave, evanjelická nemocnica a Židovská nemocnica 
v Bratislave.  Medzi ďalšie zdravotnícke zariadenia, ktoré  nemali právo verejnosti, patril aj 
celý rad súkromných nemocníc liečebných zariadení a sanatórií, ktoré udržiavali ich majitelia, 
a to jednotlivci, zväčša odborní lekári, spolky, nemocenská poisťovňa alebo inštitúcia. (6)  
 
Súkromné zdravotnícke zariadenia počtom prevyšovali verejné nemocnice a prijímali 
predovšetkým platiacich pacientov. Nemajetných pacientov s výnimkou poskytnutia prvej 
pomoci hospitalizovali, iba ak na ich liečenie prispeli verejné organizácie. V sanatóriách sa 
liečila prevažne jedna choroba alebo jedna skupina chorôb, uskutočňovali sa chirurgické 
zákroky, alebo sa liečili detské, gynekologické, interné, psychiatrické a iné ochorenia. 
Vyhľadávali ich najmä solventní pacienti, poskytovali nadštandardnú starostlivosť, napríklad 
stravu podľa vlastného výberu, vlastné ošetrovateľky, atď.  

Po skončení I. svetovej vojny medzi prioritné otázky v zdravotníctve patrila aj rekonštrukcia 
a výstavba nemocníc a liečebných zariadení. Začiatkom 20. storočia nebola  medzi Košicami 
a Trenčínom žiadna väčšia nemocnica. Nemocnice v Košiciach a v Trenčíne boli veľmi 
preplnené a pacienti museli dlho čakať na uvoľnenie nemocničného lôžka. (7, 8) Absencia 
štandardnej nemocnice v danom regióne negatívne vplývala na celkové zdravotné pomery. 
Finančné zabezpečenie župných nemocníc v roku 1928 výstižne charakterizoval časopis 
Československá nemocnica: „Pri župných nemocniciach, kde rozhoduje slovo župného výboru 
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tie prepotrebné lekárske nástroje ani dnes sa neudeľujú na základe potreby, ale na základe 
župného rozpočtu, čo znamená, že nemocnica darmo sa bude domáhať o zakúpenie toho 
alebo onoho, župa povie, že nemá peniaze a vec je vybavená.“ (9)  
 
Verejné nemocnice poskytovali chorým lekársku pomoc a ošetrenie počas choroby. Spravidla 
sa prijímali do verejných nemocníc (na základe im udeleného práva verejnosti ) osoby 
vyliečiteľné, bez ohľadu na národnosť, majetkové pomery, náboženstvo, príslušnosť 
s jedným obmedzením – v prípade nedostatku miesta. Právo verejnosti nemocniciam 
priznávala, alebo odnímala vláda Československej republiky na návrh Ministerstva verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy po dohode s Ministerstvom vnútra a Ministerstvom financií. 
Na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi pre ústavnú starostlivosť o chorých platili predpisy: zák. 
č. 14/1876 o úprave verejného zdravotníctva, zák. čl. 21/1898 o hradení ošetrovacích 
výdavkov (hradením nedobytného liečebného vo verejných nemocniciach sa zaoberal aj zák. 
čl. III/1875, podľa ktorého župy a štát boli povinné hradiť nedobytné liečebné za nemajetné 
osoby) a normatívne nariadenia bývalého uhorského ministerstva vnútra z roku 1907 
o úprave všeobecnej nemocničnej agendy. Na základe týchto zákonov mohol štát zasahovať 
do právnych a hospodárskych pomerov verejných nemocníc. Z novších ustanovení sa touto 
problematikou zaoberal zákon č. 242/1920 Zb. o dočasnej úprave pomerov liečebných  
a humanitných ústavov. Na základe týchto opatrení Ministerstvo verejného zdravotníctva 
a telesnej výchovy  uskutočňovalo dozor nad verejnými nemocnicami aj zo stránky správnej. 
Úhradu nedobytného liečebného upravoval zákon č. 477/1921, ktorým bola vytvorená 
zdravotná prirážka, ktorá predstavovala 7 percent priamych daní. Z týchto prostriedkov bol 
zákonom č. 254/1923  vytvorený Verejný fond pre podporu verejných nemocníc a liečebných 
ústavov v ČSR. Všetky nedobytné liečebné výdavky za nemajetných príslušníkov obcí na 
Slovensku a v Podkarpatskej Rusi vo verejných nemocnicach hradil štát. (10)  
 
V medzivojnovom období bolo pre verejné nemocnice charakteristické, že liečebná 
starostlivosť a ošetrovanie pacientov boli zadelené do troch základných tried. Najväčší počet 
chorých sa liečil najmä v tretej triede, tzv. základnej. Nadštandardná starostlivosť sa 
poskytovala v druhej a tretej triede. Napríklad ošetrovateľská taxa od 1. januára 1919 
v nemocnici v Trenčíne bola v III. triede 7 Kč, v II. triede 10 Kč a I. triede  14 Kč. (11) 
 
Súkromné odborné liečebné ústavy, nemocnice, sanatóriá, ozdravovne a i. vydržiaval ich 
majiteľ, ale určitú finančnú čiastku získavali aj z verejných prostriedkov.   
 
Reálny obraz o stave nemocníc v začiatkoch existencie nového štátu poskytujú aj archívne 
materiály. Jednou z nich je  správa o revízii župnej nemocnice v Trenčíne. Výnosom ministra 
s plnou mocou pre správu Slovenska bola nariadená revízia Všeobecnej verejnej župnej 
nemocnice v Trenčíne, ktorá prebiehala počas niekoľkých dní. O jej výsledku bol 29. apríla 
1919 v kancelárii trenčianskej nemocnice spísaný protokol. Zo záznamov, ktoré vyhotovila 
komisia určených pracovníkov vyplýva, že nemocnica v Trenčíne v tomto období mala 
chirurgický pavilón s kapacitou 110 lôžok, druhý pavilón interný disponoval 90 lôžkami. 
V rámci interného oddelenia bolo vymedzených asi 20 postelí pre mužov chorých na syfilis 
a ďalšie pododdelenia pre psychiatrických pacientov – celkom 16 lôžok, potom oddelenie pre 
ženy choré na lues – 20 postelí a oddelenie pre infekčné choroby, ktoré disponovalo 14 
lôžkami.  (11) Súčasťou nemocničného komplexu bola aj administratívna budova, kde sa 
nachádzali kancelárie a byty. Na prízemí bol byt vrátnika, na poschodí byt záhradníka 
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a strojníka,  byty dvoch lekárov a farára.  Samostatný nemocničný blok tvorila hospodárska 
budova. Nachádzala sa tu kuchyňa, práčovňa, skladište, kaplnka, byty pre rehoľné sestry 
a tiež domček pre služobné. V osobitných priestoroch bola umiestnená tzv. umrlčia komora. 
Na nemocničnom pozemku stála aj murovaná budova pre chov zvierat a chlievy pre svine.    
 
Na internom oddelení župnej nemocnice v Trenčíne aj jeho pododdeleniach 
(dermatovenerologickom, psychiatrickom a infekčnom) pri revízii v roku 1921 boli zistené 
veľké nedostatky. Pre 102 pacientov na internom oddelení boli k dispozícií len tri značne 
poškodené vane. S veľkou námahou sa nakoniec podarilo u riaditeľa nemocnice dosiahnuť, 
aby pacienti boli aspoň raz týždenne okúpaní. Slama v slamníkoch pacientov nebola menená 
v niektorých prípadoch až  desať rokov. Nové slamníky sa nepodarilo získať napriek 
niekoľkonásobnej urgencii u riaditeľa s odôvodnením – nedostatok financií. Najmä v prvých 
rokoch po skončení vojny bolo bežné, že pacienti aby sa mali čím prikryť, dovážali so sebou 
periny a vankúše, pokiaľ im to majetkové pomery dovoľovali. Služba personálu bola  
sťažovaná tým, že napríklad v nemocnici v Trenčíne v rokoch 1919-1925 v snahe čo najviac 
šetriť elektrickou energiou nariadili odstrániť žiarovky. Tento spôsob bol zavedený aj 
v miestnostiach obývaných personálom a až neskôr bolo dovolené užívanie elektrického 
svetla za peňažnú náhradu. V urgentných prípadoch, keď bolo nutné operovať pacienta 
v noci, zháňali sa žiarovky po celom oddelení. Správa o pomeroch na jednotlivých 
oddeleniach konštatovala: „Laboratórium interného oddelenia postráda najnutnejších 
prístrojov, bez ktorých si nie je možné predstaviť žiadnu lekársku činnosť v nemocnici. 
Mikroskop starého systému je tak poškodený, že je nepoužívateľný, chýba polarimeter, 
haemometer, nie je dostatok injekčných striekačiek, pľuvatok, močových nádob a chýbajú aj 
tie najjednoduchšie inštrumenty...“  (11) V ústavnej záhrade si nemocnica svojpomocne 
pestovala zemiaky a zeleninu, ktoré sa používali na stravovanie nemocničných pacientov. 
Chlieb sa piekol po domácky v nemocničnej kuchyni. V areáloch nemocnice sa nachádzali aj 
drevené chlievy, umiestnené pri nemocničnom múre, ktoré vlastnil Úradnícky spolok 
v Trenčíne. Spolok dodával aj krmivo pre dobytok. Nemocnica si potom kupovala mäso 
a masť za tú istú sumu, ako členovia spolku. Zamestnanci, ktorí dobytok kŕmili bývali 
v nemocničných budovách zdarma a taktiež zdarma sa aj v nemocnici stravovali. V dobe 
revízie mala nemocnica 10 kusov svíň na výkrm, ktoré si sama zakúpila. Nemocnica vo 
vlastnej réžii chovala aj sliepky a kačice. Pestovaním zeleniny a chovom dobytka si mnohé 
nemocnice v danom období  vypomáhali pri zásobovaní potravinami. 
 
Výstavba nových nemocníc bola v uvedenom období minimálna. Až do roku 1928 sa otázke 
výstavby a rekonštrukcie nemocníc nevenovala zo strany samosprávnych inštitúcií 
dostatočná pozornosť. Najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku bola Štátna 
nemocnica v Bratislave. V roku 1937 mala 1610 lôžok a slúžila zároveň ako klinické 
pracovisko Lekárskej fakulty UK. K najväčším stavebným projektom Ministerstva verejného 
zdravotníctva a telesnej výchovy patrila výstavba Štátnej nemocnice v Košiciach. Je otvorenie 
v roku 1924 malo napomôcť zmierniť nepriaznivé zdravotné pomery na východnom 
Slovensku. Náklady na jej výstavbu sa vyšplhali do výšky 50 mil. korún. Bola to druhá 
najväčšia nemocnica na Slovensku. Výstavba štátnej nemocnice v Košiciach mala 
ďalekosiahly význam pre Slovensko a Podkarpatskú Rus. (12) 
V Dolnom Smokovci za pomoci finančných dotácií ministerstva zdravotníctva sa uskutočnila 
dostavba Šrobárovho liečebného ústavu. V stredoslovenskom regióne sa hospitalizačné 
podmienky zlepšili rozšírením žilinskej nemocnice. Ukončenie rozsiahlej rekonštrukcie 
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očného oddelenia so špeciálnym zameraním na liečbu trachómu rozšírilo možnosti liečby pre 
pacientov z celého Slovenska. Značné finančné prostriedky z rozpočtu ministerstva  
zdravotníctva umožnili vybudovanie kúpeľov v Sliači, Herľanoch a Ľubochni. (13) 
 
Krajinský výbor sa v máji 1930 rozhodol o ďalšej výstavbe a rozšírení viacerých krajinských 
nemocníc a začali sa stavať nielen nové pavilóny pre jednotlivé oddelenia, ale aj nové 
priestory pre laboratóriá a na ubytovanie zdravotníckych pracovníkov. Počet  nemocničných 
postelí stúpol takmer o sto percent, ale nebola doriešená starostlivosť o mentálne 
postihnuté osoby, preto sa pristúpilo k zavedeniu systému tzv. rodinnej starostlivosti. (14) 
Chýbali lôžka pre dojčatá, venerických pacientov. Nebola vyriešená ani otázka ústavného 
ošetrovania nevyliečiteľne chorých osôb. Opatera zdravotne postihnutých a sociálne slabších 
osôb spočívala vo veľkej miere na pleciach rodín a dobrovoľných inštitúcií, ktoré často 
vznikali na konfesijnom základe. (15) 
 
Nemocnice nesmeli prijímať pacientov s  prognózou „nevyliečiteľný stav“. Aby sa nemocnice 
s právom verejnosti nestali azylom pre takýchto chorých (okrem psychiatrických pacientov 
a chorých s vysoko nákazlivými ochoreniami), predchádzalo sa tomu aj osobitným spôsobom 
kontroly. V prípade zamietnutia bez ohľadu na možnosti ďalšieho ošetrovania pre mnohých 
pacientov i rodinných príslušníkov začalo utrpenie, keď na starosť chudobnej, nezriedka 
mnohočlennej rodiny pribudol ťažko chorý. V mnohých prípadoch ústavní lekári, ktorí 
dokonale poznali ľudskú biedu a utrpenie, hľadali u pacienta nejaký pridružený chorobný 
proces, ktorý pripúšťal indikáciu ústavného liečenia a pacienta ponechávali v nemocnici. 
V prípadoch sociálnej núdze a zlyhania starostlivosti zo strany rodiny preberali starostlivosť o 
chronicky chorých pacientov domovské obce. Nemocnice boli v rámci celej ČSR veľmi 
preťažené. Priemerná ošetrovacia doba jedného pacienta predstavovala 20 dní. Najviac boli 
preťažené ústavy pre pacientov s psychiatrickými chorobami, ich liečenie totiž vyžadovalo 
dlhšiu dobu ako liečba somatických ochorení.  
 
Počas II. svetovej vojny došlo k zhoršeniu zdravotných pomerov  a značná časť 
zdravotníckych zariadení bola zničená. (16)  Kapacita liečebných zariadení nestačila pokryť 
potreby obyvateľstva. Riešiť tieto problémy nebolo jednoduché, pretrvával výrazný 
nedostatok zdravotníckeho personálu. Mnoho lekárov židovského pôvodu zahynulo 
v dôsledku perzekúcií. (17)  
 
Povojnové udalosti výrazne ovplyvnili aj zdravotnú politiku. V Košiciach bolo obnovené 
Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo, ktoré vzniklo už počas SNP. Viaceré požiadavky 
zdravotnej politiky boli zakotvené už v Košickom vládnom programe. Politické udalosti vo 
Februári 1948 priniesli zásadné zmeny aj v zdravotníctve. V Ústave 9. mája prijatej 
Národným zhromaždením v roku 1948 sa zakotvilo právo každého občana na ochranu 
zdravia. V priebehu roku 1948 sa na základe ustanovenia zákona č. 185/1948 Zb. poštátnili 
nemocnice a ostatné liečebné a ošetrovacie ústavy. (18, 19) 
 
Nemocnice boli začlenené do sústavy krajských, okresných a oblastných nemocníc a získali 
charakter verejnosti. Ich správou boli poverené príslušné národné výbory. V nemocniciach sa 
zrušili tzv. „triedy“, ktoré umožňovali diferencovanú kvalitu poskytovaných služieb, začali 
ubúdať súkromné ordinácie.  
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Koncom roka 1951 bol prijatý zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej 
starostlivosti. (20) Bol to zásadný prielom riadenia systému zdravotníctva. Základným 
článkom zdravotnej starostlivosti sa stal obvodný systém, vytvorili sa ústavy národného 
zdravia a do zdravotníckych stredísk sa zlúčili ambulantné liečebné a preventívne zariadenia.  
 
Diskusia a závery 
Sieť liečebných zariadení v období I. ČSR sa delila na dve skupiny: prvú skupinu tvorili 
nemocnice verejné (ďalej členené na štátne a neštátne) a druhú skupinu nemocnice 
neverejné, súkromné. Štátne nemocnice zriaďoval štát ak to vyžadovali celoštátne záujmy. 
Do tejto kategórie patrili: Štátna klinická nemocnica v Bratislave, nemocnica v Košiciach, 
Lučenci, Žiline, pôrodnica v Košiciach s pričleneným ústavom pre vzdelávanie a výcvik 
pôrodných asistentiek a Detský liečebný ústav Šrobárov v Dolnom Smokovci. K neštátnym 
patrili nemocnice v správe samosprávnych korporácií, župné (neskôr krajinské), okresné, 
obecné a i.  Prevažná väčšina nemocníc bola v správe žúp, neskôr v krajinskej správe.  Mnohé 
zo župných nemocníc neboli dostatočne vybavené zdravotníckym zariadením 
a nezodpovedali ani najzákladnejším zdravotníckym a hygienickým požiadavkám. (21) 
Zdravotná starostlivosť bola roztrieštená. Archívne materiály poskytujú reálny obraz o stave 
nemocníc v začiatkoch existencie ČSR.  
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MONITORING METANOLU V DESTILÁTOCH 

V. FERENČÍKOVÁ1, O. OSINA1, J. VALACHOVÁ1. 

1Klinika pracovného lekárstva a toxikológie UNM, JLF UK, Martin 
 
Abstrakt 
Analýza množstva metanolu, ktorý vzniká ako nežiaduci produkt pri výrobe destilátov chemickou 
premenou zložiek ovocia, zohráva významnú úlohu v prevencii závažných intoxikácií s trvalými až 
fatálnymi dôsledkami. Metanol je nebezpečný jed, ktorý sa dá len veľmi ťažko odlíšiť od etanolu. 
V priebehu biotransformačného procesu, prebiehajúceho v pečeni prostredníctvom 
alkoholdehydrogenázy, vzniká postupne formaldehyd až kyselina mravčia. Oba metabolity spôsobujú 
závažné poškodenie ľudského organizmu. Práve preto i Výnos MP a MZ SR č. 1010/2004-100, hlava 
PK SR upravujúca lieh a liehoviny, stanovuje, že množstvo prítomného metanolu v destilátoch môže 
byť najviac 15 g/l. Koncentrácie metanolu v alkoholických nápojoch je možné sledovať pomocou 
plynovej chromatografie. Túto metódu využívame na KPLaT UNM a JLF UK na analýzu destilátov 
z rôznych zdrojov, predovšetkým však z miestnej certifikovanej pálenice. Doposiaľ analyzované 
vzorky obsahovali len zanedbateľné množstvo metanolu, čo je potešujúci výsledok. Pálenica tak 
zákazníkom ponúka bezpečný produkt. 
 
Úvod 
Pestovateľské pálenice spracovávajú rôzne druhy ovocia na kvas, ktorý je základom kvality 
destilátu. Hlavnou podmienkou kvality je ovocie s čo najvyšším obsahom cukru, dostatočne 
zrelé, čisté a bez hniloby. Výrobný proces certifikovaných páleníc zaisťuje bezpečné 
odstránenie prítomného metanolu, ktorý môže ohroziť zdravie a život človeka.  
 
Metanol vzniká ako nežiaduci produkt pri výrobe ovocných alkoholických nápojov 
(destilátov), hydrolýzou metylesterových skupín v pektínoch pôsobením pektinesterázy (1). 
Metanol je najjednoduchší alifatický alkohol, bezfarebný, vôňou i chuťou podobný etanolu, 
senzoricky je neodlíšiteľný. Odborné odporúčanie Národného toxikologického informačného 
centra (NTIC) uvádza, že pri intoxikácii metanolom je minimálna toxická dávka čistého 
metanolu 0,1 ml/kg, v priemere 10 ml pre dospelého. Avšak toxické pôsobenie na n. opticus 
s následným oslepnutím už bolo zaznamenané i po vypití 10 ml metanolu a smrť dokonca už 
po 6 – 10 ml. Smrteľná dávka je 30 – 100 ml, v priemere asi 1 ml/kg (2). Samotný metanol nie 
je priamo toxický, v pečeni sa však pôsobením enzýmu alkoholdehydrogenázy metabolizuje 
na formaldehyd, následne aldehyddehydrogenázou na kyselinu mravčiu a finálne na oxid 
uhličitý a vodu. Práve v dôsledku kumulácie kyseliny mravčej, ktorá má biologický polčas 
rozpadu 8 až 28 hodín, dochádza k výraznej metabolickej acidóze s rozvratom vnútorného 
prostredia a poruche centrálnej nervovej sústavy (3). Prvotné prejavy po konzumácii sú 
podobné ako pri stave opilosti, dobrá nálada, neskôr bolesti hlavy, vracanie, bolesti 
v epigastriu a hnačka. Možné sú dva stupne intoxikácie. Prvý stupeň - ľahká intoxikácia sa 
prejavuje slabosťou, bolesťami hlavy, zmätenosťou alebo sa objavia poruchy farebného 
videnia, zahmlené videnie až fotofóbia. Druhý stupeň sa rozvíja po vyššom prijatom 
množstve, kedy dochádza k ťažkým otravám, ktoré zahŕňajú okrem predchádzajúcich 
príznakov aj poruchy vedomia, multi-orgánové zlyhanie, renálnu a pečeňovú insuficienciu, až 
celkové obehové zlyhanie. Metanol priamo poškodzuje zrakový nerv a spôsobuje zvýšené 
prekrvenie sietnice - hyperémiu. Vážne intoxikácie končia smrťou (3, 4).  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alkanol&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8De%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Enz%C3%BDm
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkoholdehydrogen%C3%A1za
https://sk.wikipedia.org/wiki/Formaldehyd
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_mrav%C4%8Dia
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K sérii vážnych otráv metanolom po požití alkoholických nápojov došlo v rokoch 2012 – 2013 
v Česku a Poľsku. Išlo však o zámerne pozmenené alkoholické nápoje pridaním metanolu. 
Bolo zaznamenaných 50 úmrtí, ďalšie osoby boli hospitalizované, často s trvalým 
poškodením zraku (5). 
 
Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky upravujúci liečbu osoby 
intoxikovanej metanolom číslo: z44513-2012, poskytuje pokyny v rámci zahájenia liečby 
intoxikovanej osoby. Bezprostredne po požití metanolu je ako prvé potrebné nazogastrickou 
sondou odsať žalúdočný obsah. Liečba etanolom sa zaháji v prípade, ak intoxikovaná osoba 
má symptómy typické pre intoxikáciu metanolom a to koncentráciu metanolu v plazme viac 
ako 200 mg/l alebo v samotnej anamnéze požitie toxickej dávky metanolu viac než 0,1 mg/kg 
a osmolalitu nad hodnotu 10 mOsm/l. Liečbu je potrebné zahájiť i pri závažnom podozrení 
alebo pozitívnej anamnéze na intoxikáciu metanolom, pričom musia byť prítomné aspoň dve 
nešpecifické laboratórne kritériá z nasledujúcich: 

 pH arteriálnej krvi < 7,3; 

 sérový bikarbonát < 20 mEq/l;  

 osmolalita < 10 mOsm/l nad normálnu osmolalitu.  

Liečbu etanolom je možné vo výnimočných prípadoch nahradiť Fomepizolom, pričom jeho 
podanie je nutné vopred konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom (6, 
7). 
 
Koncentrácia metanolu je kontrolovaná v alkoholických produktoch a po požití podozrivého 
nápoja je nutné koncentráciu metanolu i etanolu analyzovať v biologickom materiáli. Na 
tieto analýzy sa v súčasnosti používa plynová chromatografia s technikou headspace (GC-
HSS), pri ktorej sa vzorka bez predúpravy nasáva v plynnom stave. Vialka sa vyhrieva na 
teplotu, pri ktorej sa sledované prchavé látky uvoľňujú z kvapalnej vzorky a rýchlo prenášajú 
do kolóny GC na samotnú analýzu. Tento postup umožňuje analyzovať kvapalné zmesi ako je 
biologický materiál (krvné sérum a moč), alebo destiláty. Výsledkom je chromatogram, 
jednotlivé píky a retenčné časy umožňujú následne stanoviť kvalitu a kvantitu látky (8, 9). 
O limitoch prítomného metanolu v moči sa pojednáva v Nariadení vlády Slovenskej republiky 
č. 471/2011 Z. z., kde sú stanovené biologické medzné hodnoty metanolu v moči 938 µmol/l 
(70,7 µmol/mmol kreat.) (10). Takto sú analyzované i destiláty a podľa koncentrácie 
metanolu, etanolu možno určiť, či ide o výrobok v súlade s Výnosom MP a MZ SR č. 
1010/2004-100, hlava PK SR upravujúca lieh a liehoviny (11).  
 
Materiál a metóda 

 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor krízového manažmentu vybavilo 
v roku 2015 Univerzitnú nemocnicu v Martine (UNM) – toxikologické laboratórium na Klinike 
pracovného lekárstva a toxikológie (KPLaT), zariadením GC MASTER DANI s headspace HSS 
86.50 Plus na ochranu a prevenciu v prípade podobných spomínaných intoxikácií aké sa 
vyskytli v okolitých krajinách. Zariadenie súčasne umožňuje kontrolovať destiláty na 
prítomnosť metanolu.  
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Pre účely validácie metódy a počiatočného orientačného zistenia koncentrácie metanolu 
v destilátoch, sme mali k dispozícii 10 destilátov v objeme 10 ml z miestnej certifikovanej 
pálenice. Vzorky z rôznych druhov ovocia (jablko, hruška, slivka a miešané ovocie), o objeme 
1 ml sa pipetovali do vialiek a vkladali do headspace zariadenia s nastavenými parametrami 
uvedenými v Tab. 1. 
 
Tab. 1 Nastavenie automatického dávkovača (HSS 86.50 Plus) 

PARAMETRE HSS 86.50 Plus 

Tlak vo vialke 0,2 bar 

Teplota v inkubátore  70°C 

Hodnota tlaku v HSS86.50 Plus 0,57 bar 

Čas natlakovania vialky 0,07 – 0,19 min 

Čas otvorenia vstupného ventilu 0,20 – 0,32 min 

Čas dávkovania 0,33 – 0,45 min 

Čas otvorenia výstupného ventilu  0,48 min 

Čas inkubácie vialky v HSS86.50 Plus 15 min 

 
Pripravená vzorka sa inkubovala pri teplote 70°C, následne po 15 minútach došlo 
k plnoautomatizovanému nástreku pár z vialky, ktoré sú unášané prechodovou trubicou 
vyhriatou na 90°C do GC, s metódou nastavenou podľa Tab. 2. 
 
Tab. 2 Parametre GC metódy (GC MASTER DANI) 

PARAMETRE GC MASTER DANI 

Nosný plyn Hélium 

Prietok nosného plynu 1,0 ml/min 

Režim prietoku Konštantný prietok 

Split 1:20 

Teplota injektoru 230°C 

Kolóna RTX BAC Plus 1 

Teplotný program Gradient: 40 – 75°C,  

12 minút 

Detektor FID 

Teplota detektora 250°C 

Rýchlosť akvizície 25 Hz 

Prietok dusíka 25 ml/min 

Prietok vodíka 40 ml/min 

Prietok vzduchu 280 ml/min 

Limit signálu plameňa 0,23 mV 

Automatické zapaľovanie áno 

 
Analýza každej meranej vzorky bola opakovaná dvakrát, aby bola dodržaná správnosť 
výsledkov. Získaný chromatogram bol spracovaný a vyhodnotený v príslušnom PC programe 
(Clarity), ktorý priamo ponúka vypočítané koncentrácie prítomného metanolu i etanolu.  
 
Výsledky a diskusia 
Doposiaľ analyzované vzorky obsahovali len stopové koncentrácie metanolu a teda 
neprekročili povolené množstvá prítomného metanolu, podľa Výnosu MP a MZ SR č. 
1010/2004-100. Z našich výsledkov je zrejmé, že certifikovaná pálenica ponúka zákazníkom 
bezpečné produkty s vysokým objemovým percentom etanolu  
(48 – 52 obj. %), ktorý je možné následne podľa priania zákazníka riediť. Záverom možno 
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konštatovať, že aj keď sa opakovanou destiláciou znižujú senzorické vlastnosti tohto 
produktu z ovocia, výsledkom je zdraviu neškodný výrobok. 
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V PRACOVNOM OVZDUŠÍ 
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Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica 

2)Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra 
aplikovanej ekológie, Technická univerzita vo Zvolene 

3)Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 
Katedra výrobnej techniky a manažmentu kvality, Technická univerzita vo Zvolene 

 
 
Abstrakt. 
Úvod: PM častice (z angl. prekladu particulate matter) sú poletujúce pevné prachové častice 

v ovzduší. Môžu sa vyhodnocovať v mikro   aj nano  rozmeroch. Najčastejšie sa analyzujú 
v rôznych frakciách napríklad (PM10, PM4,0, PM2,5, PM1,0 a PM0,1). Pri dlhodobej expozícii 
dochádza k zvýšeniu celkovej chorobnosti či úmrtnosti. Spôsobujú ochorenia srdca, ciev, 
chronický kašeľ, sťaženie dýchanie napríklad pri astme. Zamestnanci pracujúci na 
pracoviskách s expozíciou aerosólom sú dlhodobo exponovaní napríklad aj PM časticami, čo 
môže spôsobiť zhoršenie ich zdravotného stavu (1,2). 
Príspevok sa zaoberá analýzou nízkorozmerových prachových častíc a hodnotením expozície 
týmto časticiam na pracovisku tlačiarne, kde sa okrem prachu z papiera, môže vyskytovať aj 
prach z tlačiarenských farieb a tlačiarenských strojných zariadení a ostatný prach pri obsluhe 
a údržbe zariadení. 
 
Materiál a metodika: Meranie frakcií PM častíc (PM10 , PM4,0 , PM2,5 , PM1,0, PM0,5 , PM0,1) sa 
uskutočnilo na troch meracích miestach: dve pracoviská a pozadie. Analyzovalo sa 180 
odčítaných hodnôt. 
 
Výsledky: Na meranie sa používali časticové spektrometre Nanoscan SMPS 3910 (Scanning 
mobility particle sizer) a OPS (Optical particle sizer 3330), ktoré umožňujú skenovať častice 
v rozsahu od 10 nm do 10 µm.  Počas merania sa monitorovali okolité mikroklimatické 
podmienky prostredia a charakter práce a výroby. 
Z výsledkov je zrejmé že na pracovisku s ofsetovými strojmi, kde prebiehala ofsetová tlač, sa 
namerali a vyhodnotili koncentrácie jemných častíc vo frakciách PM10 (282,57 µg/m3), PM4,0 

(208,28 µg/m3), PM2,5 (176,12 µg/m3), PM1,0 (17,55 µg/m3), PM0,5 (4,48µg/m3), PM0,1 (1,83 
µg/m3). Na pracovisku, kde zamestnanci pracovali manuálne s papierom (manipulácia, 
zošívanie, štósovanie, lepenie papiera do knižných väzieb) sa v porovnaní s pozadím 
nepreukázali nadmerné koncentrácie častíc a pre jednotlivé frakcie boli zistené hodnoty: 
PM10 (48,12 µg/m3), PM4,0 (17,33 µg/m3), PM2,5 (8,47 µg/m3), PM1,0 (1,60 µg/m3),  PM0,5 (0,29 
µg/m3), PM0,1 (0,13 µg/m3). Z nameraných výsledkov vyplýva, že častice s geometrickým 
priemerom menším ako 0,5 µm (PM0,5 a PM0,1) tvoria z celkovej hmotnostnej koncentrácie 
podiel menší ako 0,5%. 
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Závery: Aj napriek tomu, že neexistuje legislatívny rámec, ktorý by upravoval, limitné 
hodnoty PM častíc, či mikrometrických častíc v pracovnom priestore, existuje princíp 

predbežnej opatrnosti, ktorý umožňuje znižovanie expozície mikro  a nanometrickým 
časticiam na najnižšiu možnú úroveň. 
 
Úvod 
Rôzne výskumy preukázali nepriaznivý účinok prachových častíc na zdravie (1,2). Je 
dokázané, že častice PM10, PM2,5 spôsobujú zhoršenie niektorých ochorení, ako obštrukčná 
choroba pľúc, astma, alergické choroby, diabetes, ischemická choroba srdca. 
V ovzduší sa z hygienického hľadiska hodnotia prachové častice predovšetkým 
v inhalovateľných frakciách (častice s aerodynamickým priemerom menším ako 100 µm) a v 
respirabilných frakciách (častice menšie ako 4 – 5 µm). Vzhľadom na napredovanie výskumu 
v oblasti nízkorozmerových  častíc v ovzduší a dostupnosť nových dostupných meracích 
metód je dôležité analyzovať častice v respirabilných, vo vysokorespirabilných a v mikro-  
a nanorozmeroch. Častice s veľkosťou pod 30 µm sa označujú ako hrubé, častice pod 5,0 µm  
ako respirabilné, častice s rozmermi pod 2,5µm ako jemné, pod 1,0 µm sa definujú ako 
submikrometrické, pod 100 nm ako nanočastice či ultrajemné častice (3,4,5). 
Podľa WHO dlhodobá expozícia časticiam PM 2,5 či PM10 zvyšuje mortalitu. Je preukázané, že 
mortalita na kardiovaskulárne choroby, nádorové choroby, najmä choroby dýchacieho 
systému, je zvýšená alebo narastá vzhľadom na prítomnosť PM častíc (6,7). 
 
Cieľom príspevku je kvalitatívna a kvantitatívna analýza ovzdušia v pracovnom prostredí, kde 
sa zamestnanci zaoberajú ofsetovou tlačou, zošívaním kníh, štósovaním kníh, manipuláciou 
s papierom. Predpokladali sme, že na pracovisku môžu byť prítomné prachové častice 
v rôznych frakciách, ktorých zdrojom môže byť práca s papierom, únik tlačiarenských farieb, 
novovzniknuté častice ich agregáciou alebo aglomeráciou pri rôznych procesoch. 
V príspevku sa analyzovala prítomnosť jemných PM častíc v rôznych frakciách od častíc 
 rádovo v nanometroch až po mikrometre.   
 
Materiál a metodika práce 
Na analýzu sa použil kombinovaný mobilný systém na meranie a hodnotenie ultrajemných, 
mikrometrických častíc v rozsahu od 10,0 nm do 10,0 µm. 
 

 

Obrázok 1 Nanoscan SMPS 3910 

 

Obrázok 2 Optical particle sizer – OPS 3330 
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Nanoscan SMPS 3910 umožňuje analýzu častíc na základe ich pohyblivosti v elektrickom poli, 
Optical paticle sizer – OPS 3330 umožňuje meranie častíc na základe zmeny rozptylu svetla ich 
prítomnosťou v svetelnom lúči. 
Meracie prístroje boli umiestnené na pracovnom mieste zamestnanca tak, aby čo najpresnejšie 
kvantifikovali expozíciu zamestnancov PM časticiam. 

Výsledky boli spracované v programe Matlab v aplikácii MultiInstrument Manager 2.0. 
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené technické charakteristiky meracích prístrojov. 
 
Tabuľka 1 použité meracie prístroje 

Typ prístroja Merací rozsah 
Prietok vzduchu ± 
neistota - U 

Počet 

kanálov 

Nanoscan SMPS 3910 10 nm – 420 nm 0,75l/min. ±10% 13 

OPS (Optical particle sizer 3330) 

 

0,3 µm – 10 µm 1,0 l/min. ±5% 16 

 
Na meranie mikroklimatických podmienok (teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, rýchlosť prúdenia 
vzduchu) sa použili okalibrované nasledovné meracie prístroje: 
– teplota teplomerom Testo 610, 
– relatívna vlhkosť vlhkomerom Testo 610, 
–  prúdenie vzduchu v okolí anemometrom Testo 425, 
– atmosférický tlak v deň merania tlakomerom Testo 611. 
 
Definovanie pracovného priestoru a zostavenie profilov profesií 
Meranie sa uskutočnilo v tlačiarenskej výrobe na dvoch pracoviskách: Hárkový ofset a Kniháreň. 
Pri ofsetovej tlači pracujú zamestnanci v profesiách: tlačiar a pomocný pracovník. Zamestnanci 
počas pracovného času obsluhujú a nastavujú ofsetové  stroje (osem-, päť-, štvor- a dvojfarebné).  
 
Prevádzka je trojzmenná s osemhodinovým pracovným časom. 
 
Pri práci obsluhujú tlačiarenské stroje, napĺňajú zásobníky strojov farbami, čistia strojárenské 
valce. Zamestnanci sú exponovaní chemickými faktorom v ovzduší prevažne pri čistení strojov, pri 
nanášaní farieb a obsluhe stroja.  
 
V nasledujúcej tabuľke sú vybrané látky, ktoré majú škodlivé účinky na zdravie a sú klasifikované 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Na pracovisku Kniháreň sa nachádzajú rôzne knihárenské stroje, napríklad falcovacie stroje 
Heidelberg Stahlfolder, znášačky, lepičky a ďalšie. Zamestnanci s profesiou  knihár a pomocný 
pracovník sú exponovaní predovšetkým pri čistení strojov, pri obsluhe strojov a odstraňovaní 
farieb. Na pracoviskách sa používa približne štyridsať rôznych chemických zmesí a látok, okrem 
toho zamestnanci sú exponovaní aj papierenským dráždivým prachom alebo inertným dráždivým 
prachom. 
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Tabuľka 2 Požívané vybrané  chemické látky pri práci 

Pracovisko Názov látky, zmesi Účinky na zdravie 

H
ár

ko
vý

 

o
fs

e
t 

STARKUXE YELLOW UV USL, 25,26, 27 UV 
farba, STARKUXE YELLOW UV USL, 446 UV 
farba 

Majú dráždivé účinky, ireverzibilné 
účinky a spôsobujú senzibilizáciu kože. 

PANTONE 872, 875 Gold/Hárková farba Akútna toxicita 

K
n

ih
ár

e
ň

 

 

Čistiace prostriedky: 

KAMI DRL, XSL,  2001/CTP, SALINOFIX a ďalšie 

Petrolej letecký JET – A1/Kniháreň, konvenčná, 
rotačná tlač a ďalšie 

Má dráždivé účinky, obsahuje 
samovoľne reagujúce látky a 
predstavuje aspiračné nebezpečenstvo. 

Je horľavý, má dráždivé účinky a 
predstavuje aspiračné nebezpečenstvo. 

 
Výsledky a diskusia 
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené výsledky meraní PM častíc (Tabuľka č. 4, Tabuľka č. 5) 
v pracovnom ovzduší a mikroklimatické podmienky počas meraní (Tabuľka č. 3). 
 
Tabuľka 3 Mikroklimatické faktory prostredia 

Činnosť na pracovisku 

Teplota 

(°C) 

Relatívna 

vlhkosť 

(%) 

Rýchlosť 

prúdenia vzduchu 

m.s-1 

Atmosférický 

tlak 

(kPa) 

Ofsetová tlač 

obsluha strojov 

práca s farbami a  
papierom 

24,3 56,3 0,13 

101,4 

Práca s papierom 

Obsluha tlačiarenských 
strojov, manipulácia s 
papierom 

24,2 42,9 0,12 
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Tabuľka 4 Výsledky analýzy mikrometrických častíc pri práci s ofsetovými strojmi 

Obsluha ofsetových 
tlačiarenských strojov 

Koncentrácia 

µg/m3 

Početnosť častíc vo vzorke 

#cm3 

Min Max Medián 
Celkový 
počet častíc 

Veľkostné rozloženie častíc 

ultrajemné 

častice 

PM0.1 1.83 

600.34 

 

5301.71 

 

766.24 

 

1)8958.60 

2)5301,7 

 

submikrometrické 

častice 

PM0.5 4.48 

PM1,0 
17.55 

jemné častice PM2.5 176.12 

inhalovateľné 

hrubé častice 

PM4,0 208.28 

PM10 282.57 

1) Celkový počet častíc počas merania v pracovnom ovzduší. 
2)Celkový počet častíc počas merania v ovzduší pre frakciu PM0,1 (častice do 100 nm). 

 
Tabuľka 5 Výsledky analýzy mikrometrických častíc pri práci s papierom 

Práca s papierom 
Koncentrácia 

µg/m3 

Početnosť častíc vo vzorke 

#cm3 

Min Max Medián 
Celkový 
počet 
častíc Veľkostné rozloženie častíc 

ultrajemné 

častice 

PM0.1 0.13 

66,00 

 

5012.43 

 

75.80 

 

1)5381.42 

2)5012.43 

 

submikrometrické 

častice 

PM0.5 0.29 

PM1,0 
1.60 

jemné častice PM2.5 8.47 

inhalovateľné 

hrubé častice 

PM4,0 17.33 

PM10 48.12 

1) Celkový počet častíc počas merania v pracovnom ovzduší. 
2)Celkový počet častíc počas merania v ovzduší pre frakciu PM0,1 (častice do 100 nm). 
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Obr.  1 Analýza častíc PMx v pracovnom ovzduší pri 
ofsetovej tlači 
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Obr.  2 Analýza častíc PMx v pracovnom ovzduší pri 
spracovaní papiera 
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V nasledujúcich grafoch (Obr. č. 3,4) uvádzame koncentrácie PM častíc vo vonkajšom 
prostredí podľa SHMÚ (Slovenský hydrometrologický ústav). 
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Obr. 3 priebeh koncentrácii PM10 zo dňa merania v Banskej Bystrici podľa (8) 
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Obr. 4 priebeh koncentrácii PM2,5 zo dňa merania v Banskej Bystrici podľa SHMÚ (8) 

 
Z nameraných a vyhodnotených výsledkov je zrejmé, že koncentrácie častíc sú omnoho 
vyššie vo vzorke nameranej na pracovisku Hárkový ofset (tabuľka č. 4, obr. č.1) ako na 
pracovisku Kniháreň (tabuľka č.5, obr.č.2). Zdrojmi koncentrácií sú napríklad: manipulácia 
s papierom, nanášanie ofsetových farieb pri tlači, únik chemických faktorov do ovzdušia. 
Z výsledkov vidno, že hmotnostná koncentrácia PM0,1 , bola najnižšia (1,83 a 0,13 µg/m3). 
Z tab. 4 a 5 , že početnosť častíc s týmto rozmerom bola najvyššia (5301,7 a 5012,43 na m3). 
V prípade práce s papierom predstavovala početnosť ultrajemných častíc až 93% z celkovej 
početnosti všetkých častíc a v prípade obsluhy ofsetových tlačiarenských strojov to bolo 59%. 
Zastúpenie nízkorozmerových častíc v celkovom objeme vzorky je mimoriadne dôležité pre 
posúdenie rizika poškodenia zdravia. Najvyššie koncentrácie sa preukázali pre PM2,5, PM4,0 
a PM10. teda v respirabilných, vysokorespirabilných a v alveolárnych frakciách. Okrem toho sa 
potvrdila  aj prítomnosť ultrajemných (nano) častíc a submikrometrických častíc. 
 
Na pracovisku Kniháreň boli meraniami zistené nižšie koncentrácie ako na pracovisku 
obsluhy ofesetových strojov , ale aj v tomto prípade boli zaznamenané najvyššie 
koncentrácie PM častíc pre PM2,5, PM 4,0 a PM10. Pri súčasnej prítomnosti v nano a 
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mikrorozmeroch. Z výsledkov je zrejmé, že aj na tomto pracovisku sú zamestnanci takisto 
exponovaní časticami v respirabilných, vo vysokorespirabilných a v alveolárnych frakciách.                                                                     
Okrem našich hodnôt nameraných na pracoviskách uvádzame aj koncentrácie PM častíc 
v ovzduší mesta Banská Bystrica. Priemerná hodnota koncentrácie pre PM10 bola 16,5 µg/m3 

a PM2,5 6,35 µg/m3.  
 
Koncentrácie častíc PM10 a PM2,5 v pracovnom ovzduší ako na pracovisku obsluhy ofsetových 
strojov (282,57 a 176,12 µg/m3 ), tak aj na pracovisku  Kniháreň(48,12 µg/m3 a 8,47 µg/m3),  
boli podstatne vyššie ako koncentrácie týchto frakcií vo vonkajšom ovzduší. 
 
Záver 
Naším príspevkom a meraniami sme chceli poukázať na prítomnosť nielen hrubých 
prachových aerosólov (inhalovateľné, respirabilné frakcie) v pracovnom ovzduší ale aj na 
prítomnosť jemných častíc (PM2,5), submikrometrických častíc (PM1,0, PM0,5) a ultrajemných 
(nano) častíc (PM0,1). 
 
Účinky prachových častíc na zdravie človeka závisia od ich veľkosti, koncentrácie, 
chemického zloženia či tvaru. Čím sú častice menšie, rýchlejšie a hlbšie prenikajú do 
organizmu. Môžu prenikať rôznymi cestami: vdychovaním, prehĺtaním a v prípade 
nízkorozmerových častíc aj cez pokožku.  Aerosóly pod 100 µm, tzv. inhalovateľné frakcie, sa 
zachytávajú v horných dýchacích cestách (sliznice nosa, nosovej dutiny a úst), častice 
s rozmermi (pod 5 µm), tzv. respirabilné frakcie, sa môžu usadzovať v hrtane, hltane, 
prieduškách, priedušniciach. Častice menšie ako 2,5 µm môžu pri dýchaní prenikať do 
pľúcnych alveol a pod 100 nm až do krvi. 
 
Na základe výskumných štúdií  alebo podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci sa zistilo, že  častice v nano či mikrorozmeroch môžu zhoršovať alebo 
spôsobovať zápalové ochorenia pľúc, fibrogénne zmeny tkanív, nádorové ochorenia. 
Vzhľadom na svoj veľký povrch môžu byť výrazne reaktívne s pľucnym tkanivom, môžu cez 
čuchový nerv prenikať až do mozgu alebo do ďalších orgánov(14,15,16). 
Aj napriek tomu, že v pracovnom prostredí neexistujú limity pre ochranu zdravia pri práci 
s mikrometrickými, submikrometrickými či ultrajemnými časticami alebo aj s respirabilnými 
aerosólmi, mal by sa uplatňovať princíp predbežnej opatrnosti. Znamená to, že 
zamestnávatelia sú povinní ochraňovať zdravie zamestnancov a znižovať expozíciu na 
najnižšiu možnú úroveň. 
 
V nasledujúcej tabuľke uvádzame odporúčané limitné hodnoty v pracovnom alebo životnom 
prostredí pre PM častice, mikrometrické a ultrajemné častice v rôznych štátoch a podľa 
rôznych organizácií. 
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Tabuľka 6 prehľad limitných hodnôt  
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Frakcie a typ 
aerosólov 

Štát 

Organizácia 

SR ČR Anglicko Austrália USA WHO 

P
ra
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é
 

p
ro
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d
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Papierenský 
prach 

inhalovateľná f. 

respirabilná f. 

mg/m3 

 

6 

- 

mg/m3 

 

6 

- 

mg/m3 

 

10 

4 

mg/m3 

 

10 

4 

mg/m3 

 

15 

- 

- 

Ži
vo
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é

 a
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b
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n
é

 

p
ro
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d
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PM2,5 

obytné priestory 

µg/m3 

- 

 

µg/m3 

1 hod. 

80 

µg/m3 

- 

mg/m3 

24 hod. 

25 

µg/m3 

- - 

vonkajšie 

ovzdušie 

25 (20) 25 

24 hod. 

25 

24 hod. 

25 

24 hod. 

35 

25 (10) 

PM10 

obytné priestory 

µg/m3 

 

50 

µg/m3 

1 hod. 

150 

- mg/m3 

24 hod. 

50 

µg/m3 

- 

µg/m3 

- 

vonkajšie 
ovzdušie 

 

50 (40) 

 

50(40) 

- 

50 

1 rok 

150 

50 (20) 

NP „number particles“ počet častíc na cm-3 (#cm-3). Početnosť častíc zodpovedá hmotnostnej koncentrácie  
 0,1 mg/m3 (8,9,10,11,12,13) 

 
V ostatnom čase je výrazný nárast výskumu so zameraním na nanočastice. Niektoré 
organizácie stanovili limity pre špecifické nanočastice, ktoré by sme chceli uviesť. Okrem 
toho niekoľko autorov stanovilo limity pre nanočastice alebo mikrometrické častice pre 
rôzne frakcie (15).  
 
Pre ultrajemné častice NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) 
odporučil ako nezáväznú hodnotu limit pre pracovnú expozíciu PEL (expozičný limit pre 
človeka) TiO2 0,1 g/m3 v roku 2005, PEL 1,5 mg/m3 v roku 2006.  
 
Okrem oxidu titaničitého existujú ďalšie odporúčané expozičné limitné hodnoty, ktoré 
odporúča napríklad OSHA (2013) pre striebro – 0,01 mg/m3, PEL pre kremeň 0,1 mg/m3 či 
pre uhlíkové vlákna 1,0 μg/m3 , PEL pre uhlíkové nanotrubice MWCNT 0,05 mg/m3  či pre 
oxid ceričitý 0,0002 mg/m3 (17,18,19).  
 
Keďže ďalšie limitné hodnoty nie sú známe, je dôležité robiť výskum v problematike expozícií 
ultrajemným časticiam, aby sa získali informácie o ich výskyte v pracovnom, životnom, ale aj 
obytnom prostredí (15,16,17,18). 
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AKÝ JE SKUTOČNÝ STAV VO VÝSKYTE VYBRANÝCH INFEKČNÝCH 

CHORÔB V MARGINALIZOVANEJ SKUPINE OBYVATEĽOV NA 

VÝCHODNOM SLOVENSKU? 
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1Ústav epidemiológie,  UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice 
2Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice 

 
Abstrakt  
Úvod: Geograficky najvyšší počet Rómov žije na východnom Slovensku. V komunite sa 
dlhodobo zaznamenáva zvýšený výskyt infekčných i neinfekčných ochorení, ktoré majú 
závažný zdravotnícky význam.  
 
Materiál a metodika: Celkovo sme vyšetrili 452 Rómov a 403 nerómov na prítomnosť 
urogenitálnej chlamýdiovej infekcie metódou PCR a 429 Rómov a 394 nerómov na dôkaz 
trichinelózy a echinkokózy (cystickej, alveolárnej) metódou ELISA. Na dôkaz VHE sme 
doposiaľ vyšetrili 87 osôb.   
 
Výsledky: C. trachomatis bola detegovaná u 16 Rómov a 9 nerómov. V prípade trichinelózy 
reagovali pozitívne 3 rómovia. Vyšetrenie na alveolárnu echinokokózu potvrdilo pozitivitu u 
4 osôb z osád a u 1 osoby z majority. V prípade cystickej echinokokózy reagovali pozitívne 2 
Rómovia a 3 nerómovia. Protilátky proti VHE boli zistené u 21 osôb, všetky osoby pochádzali 
z minoritnej skupiny. 
 
Záver: Výskyt nami sledovaných parazitozoonóz s výnimkou cystickej echinokokózy bol v 
rómskej populácii v porovnaní s majoritou vyšší. Predpokladáme, že za to môže najmä 
samotný charakter sledovaných ochorení a cesty prenosu, ale i charakter a kvalita bývania a 
životný štýl.  

 
Úvod 
Slovensko patrí z demografického hľadiska ku krajinám s najvyšším percentuálnym 
zastúpením Rómov. Pri poslednom sčítaní sa podľa Štatistického úradu SR k rómskej 
národnosti oficiálne prihlásilo 106 583 občanov z celkového počtu obyvateľov 5 410 728, čo 
predstavuje len 2% (1). Rôzne zdroje však udávajú počty, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 
zhruba od 320 000 do 500 000, čo predstavuje 8 až 10 % z celkového počtu obyvateľov. Tieto 
údaje sú však iba odhady, pretože na Slovensku sa vzhľadom na nejasný výklad zákona o 
zbere etnických dát nemôžu oficiálne zbierať a ani viesť evidencie o Rómoch.  
 
Rómovia patria na Slovensku do skupiny obyvateľov, ktorá je najviac ohrozená chudobou, 
sociálnym vylúčením a diskrimináciou. K ich znevýhodneniu prispieva chudoba vytváraná 
nezamestnanosťou, chudoba zapríčinená nedostatkom vzdelania, ale aj chudoba spojená 
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s demografickými podmienkami a diskrimináciou (2). Okrem týchto nerovností sa dlhodobo 
prejavujú aj rozdiely v ich zdravotnom stave, ktorý je vo všeobecnosti horší ako u ostatnej 
populácie, pričom lekári to pripisujú značne nezdravému životnému štýlu, najmä 
nesprávnemu stravovaniu, fajčeniu, zvýšenej spotrebe alkoholu a nevyhovujúcim bytovým 
podmienkam. 
 
Rómske etnikum na Slovensku nežije na ucelenom území, ale sú rozptýlení po celej krajine. V 
ich počte, aj v koncentrácii v jednotlivých regiónoch SR sú však veľké rozdiely.   
 
Najvyšší počet obcí a miest s rómskou komunitou sa nachádza v Banskobystrickom (266 obcí) 
a Košickom kraji (256 obcí), najmenej v Bratislavskom a v Žilinskom kraji (27 obcí), pričom 
najvyššie percentuálne zastúpenie obcí s rómskou komunitou má Košický kraj (58,2 %) 
a najnižšie Žilinský kraj (8,6 %), (2).  
 
Geograficky najvyšší počet Rómov (približne 60 %) žije na východnom Slovensku (3), väčšina 
z nich v osídleniach lokalizovaných na okraji obce, resp. mesta a v segregovaných osadách. 
Na týchto miestach je zaznamenaný vyšší výskyt a rozsah epidémií rôznych prenosných i 
neinfekčných ochorení vrátane telesných a duševných postihnutí. Dominujúce sú však 
infekčné ochorenia, ktoré majú závažný zdravotnícky význam. K ich nekontrolovateľnému 
šíreniu prispieva najmä spôsob života charakterizovaný bývaním v nelegálnych chatrčiach, 
v ktorých žije vysoký počet ľudí na malom priestore bez prístupu k základným verejným 
sieťam – k elektrine, tečúcej vode (využívajú najmä studne alebo potoky), kanalizácii a 
odvozu komunálneho odpadu, nedostatočná hygiena, zdevastované a kontaminované 
okolité prostredie, ako aj vysoký počet domácich zvierat a hlodavcov.  
 
Cieľom našej štúdie bolo zmapovať výskyt vybraných infekčných ochorení v tejto skupine 
obyvateľstva a porovnať ho s výskytom v majoritnej populácii. 

 
Materiál a metodika 
Súbor vyšetrovaných osôb 
V rámci našej štúdie sme na prítomnosť vybraných tkanivových parazitozoonóz (trichinelóza, 
alveolárna echinkokokóza, cystická echinokokóza) vyšetrili spolu 823 osôb – 429 z rómskych 
osád a 394 z majority. Na detekciu urogenitálnej chlamýdiovej infekcie sme vyšetrili spolu 
855 osôb, z ktorých bolo 452 z rómskych osád a 403 z majoritnej populácie. Na detekciu 
vírusovej hepatitídy E sme vyšetrili doposiaľ 87 respondentov, z toho 73 z rómskych osád 
a 14 z majoritnej skupiny. Vyšetrované osoby boli vo veku 18 až 55 rokov. Zároveň 
s odberom vzoriek bol každou zúčastnenou osobou v štúdii vyplnený dotazník. 
 
Odber a spracovanie vzoriek 
Na detekciu C. trachomatis sme použili moč (prvý prúd), ktorý sme odobrali do sterilnej 
nádoby v objeme 20 – 40 ml a skladovali až do laboratórneho spracovania pri teplote 4 °C.  V 
laboratóriu sme z neho odobrali 1 ml do sterilnej 1,5 ml mikroskúmavky a centrifugovali 5 
minút pri 10 000 otáčkach za minútu. Po odobratí supernatantu sme doplnili k sedimentu 0,2 
ml fyziologického roztoku a zhomogenizovali na vortexe. 
 
Na detekciu trichinelózy, echinkokokózy (alveolárnej, cystickej) a VHE sme osobám 
zaradeným do štúdie odobrali  krv z vena cubiti do odberovej skúmavky v súlade so 
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štandardnými postupmi. Získané séra boli až do použitia v sérologickom teste uchovávané 
pri teplote -20°C.   
 
Laboratórna diagnostika 
Prítomnosť C. trachomatis v moči bola detegovaná priamym dôkazom patogénu metódu 
PCR. Použili sme komerčný kit AmpliSens-55-R Chlamydiaceae CHLA-KOM s využitím Hot 
Start Taq DNA Polymerázy (Federal Budget Intitution of Science, Moscow, Russia).  
 
Séroprevalencia trichinelózy, echinkokózy a VHE bola detegovaná pomocou sérologických 
testov ELISA. 
 
Štatistické vyhodnotenie 
Na analýzu získaných údajov sme v prvom kroku použili základnú deskriptívnu štatistiku a 
následne sme stanovili relatívne riziko a jeho 95% konfidenčný interval (95% CI). 

 
 

Výsledky 
Urogenitálna chlamýdiová infekcia 
Z celkového počtu 855 vyšetrených osôb bola prítomnosť baktérie C. trachomatis 
detegovaná celkovo u 25 osôb (2,9%) Z tohto počtu bolo 16 Rómov (3,5%) a 9 nerómov 
(2,2%).  
 
Pri porovnaní relatívneho rizika výskytu C. trachomatis infekcie medzi marginalizovanou 
a majoritnou skupinou populácie sme zistili, že toto riziko je 1,6 násobne vyššie v skupine 
obyvateľov žijúcich v rómskych osadách..  
 
Trichinelóza 
Z celkového počtu 823 vyšetrených osôb reagovali pozitívne 3 osoby (0,4%), pričom vo 
všetkých 3 prípadoch sa jednalo o osoby z rómskych osád. Pri porovnaní relatívneho rizika 
sme zistili, že toto je 6,4x vyššie v neprospech Rómov.  
 
Alveolárna echinokokóza 
Z celkového počtu 823 vyšetrených osôb reagovalo pozitívne 5 osôb (0,6%), pričom 4 osoby 
(0,9%) boli z rómskych osád a 1 osoba (0,25%) z majoritnej časti populácie. Zistené relatívne 
riziko bol 3,7, čo znamená, že v skupine Rómov je riziko výskytu alveolárnej echinokokózy 
3,7x vyššie ako v majoritnej skupine. 
 
Cystická echinokokóza 
Z celkového počtu 823 vyšetrených osôb reagovalo pozitívne 5 osôb (0,6%). Z tohto počtu 
boli 2 Rómovia (0,5%) a 3 nerómovia (0,8%). Pri porovnaní relatívneho rizika sme zistili 
relatívne riziko 0,61, čo znamená, že riziko výskytu sledovaného ochorenia je cca o 40% 
vyššie v majoritnej populácii.  
 
VHE 
Z celkového počtu 87 doposiaľ vyšetrených osôb reagovalo pozitívne 21 osôb (24,1%), 
pričom všetky osoby pochádzali z minoritnej skupiny obyvateľov. 
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Dotazníková štúdia 
Po spracovaní a vyhodnotení dotazníkov sme zistili, že zo 429 vyšetrených obyvateľov 
žijúcich v rómskych osadách 227 (53%) nemá kanalizáciu, 183 (43%) je bez prístupu k tečúcej 
pitnej vode, 210 (49%) nemá toalety, 212 (49%) nemá kúpeľňu a 74 (17%) je bez elektriny.  

 
Diskusia a záver 
Prenosné ochorenia čoraz viac ohrozujú zdravie verejnosti. Riziko vzniku a šírenia 
prenosných ochorení významne zvyšuje cestovanie, obchod, legálna ale aj nelegálna 
migrácia ľudí, ale i nepriaznivé sociálno - ekonomické podmienky a nízka životná úroveň. 
V našich podmienkach do tejto kategórie spadajú najmä občania žijúci v segregovaných 
rómskych osadách. 
 
Zdravotný stav minoritnej populácie je podľa viacerých zdrojov horší ako u majority. Je 
ovplyvnený závažnými sociálnymi problémami ako sú chudoba, nízky príjem, 
nezamestnanosť, nízke vzdelanie a nevhodné bývanie. Všeobecne je v tejto skupine vyššia 
prevalencia infekčných ochorení, poranení, otráv, popálenín a úrazov. V oblasti infekčných 
chorôb sú rizikovou skupinou z hľadiska výskytu tuberkulózy, vírusových hepatitíd a svrabu, 
ale nepriaznivé sociálne a ekonomické podmienky ovplyvňujú v tejto skupine aj zvýšený 
výskyt iných prenosných ochorení. 
 
Závažný verejno-zdravotný problém predstavujú sexuálne prenosné ochorenia, medzi 
ktorými  popredné miesto zaberajú v Európe urogenitálne chlamýdiové infekcie. Ich 
najčastejšie asymptomatický priebeh  u žien predstavuje vážne riziko, pretože sa stávajú 
potenciálnym prameňom nákazy pre svojich sexuálnych partnerov a v prípade gravidity aj 
pre novorodencov, ktorých môžu nakaziť počas pôrodu. Včasná liečba je najlepšou 
prevenciou nielen pre sekundárne komplikácie, ale aj pre ostatné STD. Skríning je dôležitý 
hlavne u rizikových skupín, predovšetkým promiskuitných jednotlivcov, intravenóznych 
užívateľov drog, osôb s nízkou úrovňou vzdelania, a tých, čo odmietajú používať 
antikoncepciu. Ako vyplýva aj z našich výsledkov, výskyt chlamýdiových urogenitálnych 
infekcií v rómskej populácií je v porovnaní s majoritnou skupinou vyšší. Predpokladá sa, že za 
to môže najmä ich spôsob života, nízka vzdelanosť, zlé hygienické návyky, ale aj fakt, že v 
tejto populácií sa šíria tieto infekcie oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, pretože k sexuálnym 
stykom dochádza len medzi obyvateľmi rómskych osád.  
 
Medzi ďalšie infekčné ochorenia, ktoré často diagnostikujú u obyvateľov zo segregovaných 
osád patria aj parazitárne ochorenia väčšinou zoonotického pôvodu. K ich najčastejšiemu 
prenosu dochádza kontaktom s kontaminovaným životným prostredím vývinovými štádiami 
(oocysty, cysty, vajíčka, larvy) endoparazitov. Rizikové sú taktiež túlavé psy a mačky, ale aj 
zvieratá žijúce v sylvatickom prostredí (napr. líšky), ktoré vstupujú do rurálneho, prípadne 
urbánneho prostredia (4, 5). A práve tieto rizikové faktory sa vo zvýšenej miere vyskytujú 
v rómskych osadách, kde ako vyplýva aj z našich výsledkov v priemere polovica ich 
obyvateľov nemá prístup k základným verejným sieťam – k elektrine, tečúcej vode 
a kanalizácii a okolité prostredie je mnohokrát kontaminované živočíšnymi a ľudskými 
odpadmi.  
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Záverom môžeme konštatovať, že výskyt nami sledovaných zoonóz s výnimkou cystickej 
echinokokózy bol v rómskej populácii v porovnaní s majoritou vyšší. Podobne ako v prípade 
urogenitálnej chlamýdiovej infekcie predpokladáme, že za to môže najmä samotný charakter 
sledovaných ochorení a cesty prenosu, ale i charakter a kvalita bývania a životný štýl. Všetky 
tieto ukazovatele majú v prvom rade negatívne dôsledky na zdravie samotných obyvateľov 
žijúcich v rómskych osadách, ale predstavujú aj zvýšené ekonomické náklady na terapiu 
a v neposlednom rade zvýšené riziko ďalšieho šírenia infekčných chorôb v populácii ako 
celku.   

 
Poďakovanie: Práca riešená v rámci projektov APVV-15-0134 a VEGA MŠVVaŠ SR č. 
1/0196/15.     
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ABSTRAKT 
Úvod: Krajiny strednej a východnej Európy (CEE) tvoria región s vysokým vedeckým 
potenciálom v oblasti verejného zdravotníctva no aké je ich zastúpenie v medzinárodných 
vedeckých časopisoch? 
 
Materiál a metodika: Vedecké práce publikované v období od januára 2004 do augusta 2016 
boli analyzované pomocou údajov získaných z databázy Web of Science. 
Výsledky: Zastúpenie vedeckých prác autorov z CEE krajín v období 2011-2015 variovalo od 
0,2 do 11,5% v závislosti od časopisu.  Miera úspešnosti v revíznom posudzovaní ako i IF 
výkonnosť prác autorov z CEE krajín publikujúcich v IJPH bola mierne nižšia  v porovnaní 
s ostatnými európskymi krajinami.  
 
Závery: Úspešnosť výskumníkov z krajín CEE je porovnateľná s kolegami z ostatných 
európskych krajín, no vo všetkých skúmaných parametroch sú ale výrazné rozdiely medzi 
jednotlivými regiónmi a krajinami. Krajiny V4, baltické krajiny a niektoré balkánske republiky 
patria medzi lídrov CEE regiónu. 
 
ÚVOD 
Krajiny strednej a východnej Európy (CEE)  tvoria región s vysokým vedeckým potenciálom 
v oblasti verejného zdravotníctva. Avšak napriek tomuto vysokému potenciálu práce 
pochádzajúce z týchto krajín nie sú dostatočne publikované v medzinárodných časopisoch. 
 
International Journal of Public Health  (IJPH) je časopis, ktorý publikuje vedecké články 
týkajúce sa verejného zdravia, z rôznych krajín a kultúr v kontexte aktuálnych problémov. 
Ako jeden z mála časopisov na podporu výskumu v strednej a východnej Európe (CEE) tento 
časopis v roku 2001 zaviedol sekciu CEE (1) a dodnes ju rozvíja (2-4). Cieľom vytvorenia 
sekcie CEE v časopise bolo podporiť autorov z krajín CEE (vrátane krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu), aby publikovali svoje zistenia v oblasti verejného zdravotníctva (Public 
Health). 
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Už i len zbežný pohľad do medzinárodných časopisov naznačí prevahu prác amerických 
autorov a bohaté zastúpenie autorov z krajín severnej či západnej Európy. Región CEE 
predstavuje približne 6% svetovej a 24% európskej populácie (5) a vedci z tohto regiónu by 
mali dostať primeraný priestor na publikovanie svojich výskumných zistení. Avšak stanoviť 
jednoznačné pravidlá, ktoré by kontrolovali distribúciu publikovania medzi jednotlivé krajiny 
je problematické. Pri takomto rozhodovaní je potrebné zvážiť viacero faktorov ako napr. 
dôležitosť a naliehavosť témy v rámci verejného zdravotníctva, pokrytie dôležitej časti 
populácie, kvalita výskumu, možnosť aplikácie do praxe a pod.  Z pohľadu redakčnej rady 
časopisu je pri výbere vedeckých prác nevyhnutné brať do úvahy aj jej potenciál využiteľnosti 
a citovanosti na úrovni medzinárodnej vedeckej komunity vyjadrený v hodnote impakt 
faktoru (IF).  

Keďže sekcia CEE je otvorená už viac než 15 rokov je na mieste sa pýtať či plní svoj 
účel a či má svoje opodstatnenie. Inými slovami nakoľko úspešný je časopis IJPH 
v stimulovaní autorov pochádzajúcich z krajín CEE, aby zasielali svoje práce? Nakoľko sú títo 
autori úspešní - akceptovaní časopisom? Dokážu ponúknuť kvalitné výstupy kvalitným 
spôsobom a uspieť v svetovej konkurencii? Aký je ich prínos k scientometrickému výkonu 
časopisu? Je vytvorenie sekcie postačujúci nástroj alebo aké iné nástroje sú potrebné pre 
zvýšenie podielu zistení publikovaných autormi z krajín CEE v medzinárodných časopisoch 
zameraných na oblasť verejného zdravotníctva?  

Cieľom našej práce bolo analyzovať zastúpenie vedeckých prác autorov z CEE krajín 
publikovaných v IJPH ako aj ich IF výkonnosť. 
 
Výskumné otázky: 

1. Koľko vedeckých prác autorov z CEE krajín bolo publikovaných v IJPH v období 2004 
až 2016 a aké bolo ich zastúpenie v celkovej produkcii IJPH? 

2. Ktoré krajiny boli zastúpené v produkcii IJPH v období 2004 až 2015? 
3. Aká je úspešnosť vedeckých prác autorov z CEE krajín v revíznom posudzovaní? 
4. Aká je IF výkonnosť prác autorov pochádzajúcich z CEE publikovaných v 

časopise IJPH? 
5. Odlišuje sa IJPH v pomere publikovaných CEE prác od iných časopisov? 

 
Materiál a metóda 
Za účelom získania informácií o časopisoch a vedeckých prácach (pôvod výskumu, typ 
dokumentu, impakt faktor) sme vyhľadávali v databáze Web of Science (WoS). Pomocou 
tejto databázy sme identifikovali originálne vedecké práce (article) a literárne prehľady 
(review) publikované v období od januára 2004 do decembra 2016.  Krajinu alebo región 
pôvodu práce sme určili na základe afiliácie autorov článku (kritérium používané WoS). Pre 
ohraničenie CEE regiónu sme použili rovnaký zoznam krajín, aký bol použitý pri popise sekcie 
CEE v časopise IJPH a ten zahŕňal nasledujúcich 29 krajín, ktoré sme rozdelili do 5 skupín: 

 Vyšehradské krajiny (Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko) 

 Balkánske republiky (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Čierna 
Hora, Macedónsko, Srbsko, Kosovo, Slovinsko, Rumunsko 

 Baltské krajiny (Estónsko, Litva, Lotyšsko) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bosna_a_Hercegovina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chorv%C3%A1tsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_Hora
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierna_Hora
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maced%C3%B3nsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Srbsko
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 Rusko a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu (Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, 
Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkménsko, 
Tadžikistan, Kirgizsko, Gruzínsko) 

Za účelom porovnania sme vybrali časopisy z WoS kategórie „Public, Environmental and 
Occupational Health“ a ich popis je zhrnutý v Tabuľke 1.  
 
Tabuľka 1 Podrobný popis časopisov analyzovaných v štúdii 

Názov časopisu IF  

 

RIF  

 

Počet 
príspevkov  

Nakladateľstvo Open 
access 

American Journal of Public Health 
(AJPH) 4.138 Q1 509 

Amer public health 
association nie 

International Journal of Public 
Health (IJPH) 2.754 Q1 105 Springer New York nie 
European Journal of Public Health 
(EJPH) 2,751 Q1 224 Oxford University Pres nie 
Journal of Epidemiology and 
Community Health (JECH) 3,865 Q1 168 BMJ Publishing Group nie 
Public Health (PH) 

 1,566 Q3 223 W. B. Saunders Co., Ltd. nie 
BMC Public Health  

(BMC PH) 2,209 Q2 1304 Biomed Central LTD áno 
International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health (IJERPH) 2,035 Q2 984 

Multidisciplinary Digital 
Publishing Institute áno 

* všetky údaje sa vzťahujú k roku 2015 

VÝSLEDKY 
Kým v roku 2004 boli v časopise IJPH publikované iba 2 práce autorov z CEE krajín, v rokoch 
2005 až 2007 stúpol ich počet na 7 ročne a od roku 2008 sa pohybuje nad 10 prác ročne (viď. 
Graf 1). Vedecké prace z CEE tvorili v priemere 10,6% publikácii IJPH v rokoch 2011-2015.  V 
roku 2016 bolo publikovaných až 17 prác autorov z CEE čo tvorí až 15,6% produkcie. 
 
Úspešnosť prác zaslaných autormi z krajín CEE bola 11,3% v roku 2014, ale až 21,6% v roku 
2015 čo už je porovnateľné s autormi z ostatných európskych krajín a klesla opäť v roku 2016 
(viď. Graf 2). V rámci jednotlivých krajín CEE ale je výrazná variabilita v miere úspešnosti. 
 
Ako je  možné vidieť v Grafe 3, práce autorov pochádzajúcich z CEE krajín majú s menšími 
výnimkami (napr. rok 2007, 2014, 2015) rovnakú alebo mierne nižšiu výkonnosť v porovnaní 
s celkovým IF časopisu IJPH. Napríklad až 11 z 18 publikovaných práca autorov 
pochádzajúcich z CEE krajín v roku 2012-2013 bolo v roku 2014 citovaných aspoň 3-krát, 
pričom 10 takýchto prác malo prvého autora z CEE krajín a iba 2 z nich boli štúdie 
porovnávajúce krajiny a zahrňujúce i CEE krajinu. 
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Graf 1 Počet vedeckých prác publikovaných v časopise International Journal of Public Health v období 2004 až 
2016 
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Graf 3 IF výkonnosť vedeckých prác v časopise International Journal of Public Health 

 
V rokoch 2004-2015 boli v časopise IJPH najviac zastúpené vedecké práce z krajín V4. Taktiež 
vedecké práce autorov pochádzajúcich z Balkánskych republík a Baltických krajín mali 
pomerne časté zastúpenie. Naopak, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu prispievali v tomto 
období do časopisu IJPH len ojedinele alebo vôbec.  
 
Nižšie zastúpenie autorov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, či niektorých Balkánskych 
republík a naopak výraznejšie zastúpenie vyšehradských a baltických krajín je typické aj pre 
ďalšie vybrané časopisy v oblasti verejného zdravotníctva.  Výrazné rozdiely sú ale 
v celkovom zastúpení autorov z krajín CEE, ktoré variovalo od 0,2% v AJPH po 11,5% v EJPH 
(viď. tabuľka 2). 
 
Časopis EJPH publikuje ročne približne dvojnásobne viac prác v porovnaní s časopisom IJPH 
a zastúpenie prác autorov z krajín CEE bolo v rokoch 2011-2015 porovnateľné (EJPH: 11,5%/ 
IJPH: 10,6%, viď. Tabuľka 3) a preto sme sa rozhodli porovnať ich produkciu a IF výkonnosť 
prác autorov z krajín CEE (viď. Graf 4-5). 
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Tabuľka 2 Zastúpenie krajín strednej a východnej Európy vo vybraných časopisoch zameraných na oblasť 
verejného zdravotníctva v období 2011 až 2015 
Časopis V4 Balkánske republiky Baltické štáty Rusko a bývalé republiky Sovietskeho zväzu
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2016 
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Graf 5 IF výkonnosť vedeckých prác v časopise European Journal of Public Health v období 2013 až 2016 

 
DISKUSIA A ZÁVERY 
Výsledky našej štúdie poukazujú na to, že vedecké práce pochádzajúce z krajín CEE sú 
v porovnaní s prácami ostatných európskych krajín pomerne menej často zastúpené 
v medzinárodných časopisoch z oblasti verejného zdravotníctva. Vzhľadom na to, že krajiny 
CEE pokrývajú relatívne veľkú časť populácie a z hľadiska verejného zdravotníctva 
predstavujú výskumne zaujímavý región, zistenia pochádzajúce z týchto krajín by mali dostať 
oveľa väčší priestor a pozornosť medzinárodnej vedeckej komunity. Obzvlášť  vedci 
pochádzajúci z Balkánskych krajín a krajín bývalého Sovietskeho zväzu by mali byť 
podporovaní v publikovaní svojich prác v medzinárodných časopisoch. Samozrejme však pri 
publikovaní týchto prác treba brať do úvahy spoločenský význam spracúvanej témy, kvalitu 
a IF výkonnosť daných prác. 
 
Dôvody, prečo sú vedecké práce z krajín CEE menej zastúpené v medzinárodných časopisoch 
sú len čiastočne preskúmané (6). Avšak na základe skúseností v tejto oblasti môžeme 
identifikovať niekoľko potenciálnych príčin:  
 
Nízke zastúpenie a úspešnosť týchto prác môže byť zapríčinená nedostatkom výskumného 
potenciálu a investícií do výskumu v krajinách CEE. Keď porovnáme investície jednotlivých 
krajín do vedy a výskumu, môžeme konštatovať, že existuje veľký rozdiel medzi západnými 
krajinami a krajinami CEE. Zatiaľ čo krajiny ako USA, Nemecko a Švajčiarsko investovali 
v rokoch 2010-2015 priemerne 2,8% HDP, v krajinách CEE sú tieto investície oveľa nižšie 
(Poľsko 0,9%, Slovensko 0,8%, Ukrajina 0,6%, Rumunsko 0,4) (7).  
 
Nízke zastúpenie a úspešnosť vedeckých prác z CEE krajín môže byť taktiež zapríčinené 
jazykovou bariérou, nedostatočnou kvalitou vedeckej komunikácie či nejasným alebo 
odlišným chápaním problematiky verejného zdravotníctva (8).  
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Znevýhodnenie CEE regiónu môže byť spôsobené i nízkym zastúpením vedcov z krajín CEE 
v edičných radách časopisov. Pri porovnaní zloženia edičných rád časopisov, ktorých výstupy 
sme analyzovali sa ukázalo, že s výnimkou IJPH, EJPH a BMC PH zastúpenie odborníkov z CEE 
krajín absentuje. 
 
Výzvou pre medzinárodné časopisy pôsobiace v oblasti verejného zdravotníctva naďalej 
ostáva snaha o zvýšenie zastúpenia vedeckých prác pochádzajúcich z krajín CEE, ktoré majú 
veľký potenciál ako z hľadiska aktuálnosti diskutovaných tém, tak aj z hľadiska IF výkonnosti 
týchto prác.  
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Š. ZELNÍK1, H. HUDEČKOVÁ2 

1ŽILPO, s. r. o., Žilina, 
2ÚVZ JLF Martin UK Bratislava 

 
Abstrakt 
Úvod: Choroby z povolania (CHzP)  v zdravotníctve sú v súčasnosti registrované spoločne 
s CHzP v oblasti sociálnej starostlivosti.  Postupný pokles ich počtu  sa spája v posledných 
dvoch desaťročiach hlavne so zníženým výskytom  závažných  nákaz. Cieľom práce bolo  
posúdiť  meniacu sa štruktúru  všetkých  hlásených CHzP  v rezorte Q od najčastejšie sa 
vyskytujúcich profesionálnych infekcií po CHzP ktoré sú vyvolané  ďalšími  rizikovými 
faktormi  a pracovnými podmienkami v rezorte Q. 
 
Materiál a metódy: autori  posudzovali  údaje o CHzP  v SR v rezorte Q  v rokoch 2001 -2015. 
Vybrané údaje pre hodnotenie čerpali z evidencie UZIŠ, neskôr NCZI SR. Pri spracovaní použili 
deskriptívne metódy štatistickej analýzy, grafické spracovanie. 
 
Výsledky: Rezort Q je v rámci odvetvovej klasifikácie podľa počtu ročne hlásených CHzP 
registrovaný na 4. mieste. V r. 2001  tu bolo  hlásených 58 CHzP, v r. 2015 28 CHzP. 
Dlhoročne je s najvyšším počtom CHzP zastúpená profesia zdravotných sestier, na druhom 
mieste sú lekári,  na treťom mieste  upratovačky v nemocničných zariadeniach. Dominuje 
výskyt  prenosných chorôb, v porovnaní s Českou republikou je menej parazitárnych 
ochorení (svrab). Druhými  najčastejšími CHzP sú  kožné choroby, na treťom mieste choroby 
z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín. 
 
Záver: Práca je upozornením  na trvalú nutnosť  prevencie v rezorte Q, potrebu 
skvalitňovania  zdravotného dohľadu,  vytvárania podmienok pre optimálne dodržiavanie 
bariérovych techník, nutnosť uľahčenia  fyzickej  záťaže zdravotníckeho a ošetrovateľského 
personálu. Treba zvýšiť  záujem o  zmiernenie  psychickej záťaže  práce zdravotníkov.  
 
Úvod 
Dlhodobý pokles chorôb z povolania (CHzP) na Slovensku v rokoch 2001 – 2015 sprevádza aj 
pokles CHzP v zdravotníctve. Z pohľadu smerovania prevencie  treba venovať pozornosť aj 
zmenám v spektre CHzP. Cieľom práce bolo priblížiť trend vývoja, výskytu a dostupnej 
štruktúry CHzP v sektore zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.    
 
Materiál a metódy 
Vykonali sme retrospektívnu analýzu údajov o CHzP SR u zdravotníckych pracovníkov 
(zdravotníctvo a sociálna starostlivosť) za časové obdobie rokov 2001 - 2015 na území 
Slovenskej republiky. Vybrané údaje sme získali z evidencie UZIŠ, neskôr NCZI na Slovensku 
(7,8). Pri spracovaní sme použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy. Vyčlenili sme 
umiestnenie rezortu Q - (zdravotníctvo a sociálna oblasť) s počtom hlásených CHzP v rámci  
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piatich  rezortov s dlhoročne najvyššími počtami CHzP v SR. Následne sme analyzovali výskyt 
CHzP v rezorte Q podľa profesií a podľa vybraných položiek Zoznamu CHzP  SR z dostupných 
rokov.  
 
VÝSLEDKY  
Výsledky sú uvedené v grafickej podobe.  

 
Obr. 1 Výskyt CHzP v SR v rokoch 2001 - 2015 podľa odvetvovej klasifikácie dokumentuje, že rezort Q je podľa 
počtu ročne hlásených CHzP registrovaný na 4. mieste.  

  

 
Obr. 2 Dokumentuje, že CHzP v SR v rokoch 2001 – 2015 majú v rezorte Q klesajúci trend výskytu. Kým v roku 
2001 bolo v SR hlásených 577 CHzP, v r. 2015 to bolo len 328 CHzP.  
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V rezorte zdravotníctva bolo v r. 2001 hlásených 53 CHzP, v r. 2015 to bolo 28  CHzP (25 
prípadov v zdravotníctve a 3 CHzP v oblasti sociálnej starostlivosti). 
 

 
Obr. 3  Sumarizuje zastúpenie CHzP v rokoch 1997 - 2002 kedy boli dostupné údaje  v profesijných skupinách 
uvedených v legende. Najvyšší výskyt CHzP  bol u zdravotných sestier, na druhom mieste u lekárov, na treťom 
mieste u upratovačov v nemocničných zariadeniach.  

 

 
Obr. 4 Sumarizuje údaje o 494 prípadoch CHzP v rezorte Q u  desiatich skupín  CHzP  v SR v rokoch 2000 – 
2015. V rezorte Q bol očakávane najvyšší percentuálny výskyt prenosných a parazitárnych ochorení a výskyt 
kožných ochorení. Ochorenia z DJNZ končatín sa umiestnili na 3. mieste.  
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Poznámka: v legende k obrázku sú pri jednotlivých skupinách CHzP čísla položiek Zoznamu 
CHzP SR, nie počty ochorení)  

 
Obr. 5  Počty ročne hlásených infekčných a parazitárnych chorôb v rezorte Q  (položka 24 Zoznamu CHzP SR) 
v porovnaní s  počtom všetkých profesionálnych CHzP  v rezorte Q v SR hlásených v uvedených rokoch. Počet 
profesionálnych infekčných ochorení má kolísavý charakter, klesajúci  trend. 

  
 

 
Obr. 6 Porovnanie počtov všetkých ochorení z DNJZ končatín hlásených v SR v rokoch 2001 - 2015 s kolísavým 
počtom CHzP tejto skupiny, s klesajúcim trendom a malým zastúpením  ochorení z DNJZ končatín v rezorte Q.  
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Diskusia  
Je potešiteľné, že na Slovensku môžeme aj podrobnejšie dokumentovať pokles závažných 
infekčných CHzP - vírusovej hepatitídy a tuberkulózy, čo našlo odraz aj v rezorte 
zdravotníctva (2, 3). Podobný trend je aj v ČR, a napr. aj v Poľsku a v Maďarsku (1, 4, 6). To 
však neznižuje potrebu epidemiologickej bdelosti a potrebu vakcinácie VHA, VHB v rezorte 
Q. Ústup TBC v populácii SR  nachádza odraz aj v dlhoročnom ústupe profesionálnej TBC 
v rezorte zdravotníctva (2). Výskyt 7 prípadov profesionálnej TBC u zdravotníkov v ČR v r. 
2015 a v SR v 4 prípadoch je upozornením, že s rizikom v zdravotníctve treba počítať aj 
naďalej. Aj v zdravotníctve sa vyskytujú práce charakteru DNJZ dosiaľ nie vždy hlásené ako 
CHzP (5).  
 
Záver 
Analyzované údaje názorne dokumentujú klesajúci charakter výskytu CHzP v zdravotníctve v 
SR a určitú zmenu v spektre hlásených CHzP v rezorte zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. 
Dlhoročne, aj v uvádzaných rokoch, dominuje výskyt infekčných a parazitárnych ochorení. 
Výsledky sú upozornením na potrebu prevencie prostredníctvom dodržiavania komplexu 
preventívnych a ochranných opatrení vrátane neustáleho skvalitňovania zdravotného 
dohľadu.  
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Abstrakt 
Úvod: Žilinský kraj ako významne priemyselný región zaznamenáva rozvoj automobilového 
priemyslu. V nadväznosti na plnenie povinností zamestnávateľa na úseku ochrany zdravia pri 
práci sa pracovná zdravotná služba (PZS) sústredila na sledovanie a hodnotenie zdravotného 
stavu operátorov výrobnej linky s ručnou montážou dielov pre automobily, vykonávajúcich 
prácu zaradenú do 3. kategórie s rizikom fyzická záťaž – lokálna svalová záťaž.   
 
Materiál a metodika:  sledovaný súbor tvorilo 46 zamestnancov v profesii operátor. Výkon 
zdravotného dohľadu dodávateľsky zabezpečovala PZS v spolupráci so zamestnávateľom.  
 
Výsledky: 69,6% súboru tvorili zamestnanci vo veku od 30–49 rokov. Percentuálne vyjadrenie 
počtu operátorov bolo podľa ďalších vekových kategórií: 18–29 rokov = 19,6%, 50–60 rokov= 
10,9%. Najpočetnejšiu skupinu tvorili zamestnanci s expozíciou do 5 rokov. Sumárne 
hodnotenie záverov preventívnych lekárskych prehliadok a posudkov o zdravotnej 
spôsobilosti zamestnancov  pre prácu operátora,  vystaveného riziku lokálnej svalovej záťaže 
horných končatín v 3. kategórii prác dovolilo zamestnávateľovi ponechať 95,5% operátorov 
v pôvodnej práci. Dvom ženám vo veku 36 a 43 rokov so  závažnejšími ťažkosťami pre  
neprofesionálne zmeny chrbtice nebola odporúčaná práca operátora v stoji.  U skupiny 
spôsobilých   však bola vyčlenená 32,6% osobitná podskupina dočasne spôsobilých. 
Dôvodom boli  zistenia rôznych  chorôb pohybového aparátu (,,priesil“ zápästia, 
cervikobrachiálny syndróm, polyneuropatické obtiaže na HK, 2 krát podozrenie na syndróm 
karpálneho kanála, bolesti chrbtice v rôznych úsekoch a i.). Len v dvoch prípadoch išlo o stav 
po onkologickej operácii a anémiu.  Obmedzenia  boli na čas 3 mesiace až 1 rok. Počas tohto  
času bolo odporúčané  diagnostické doriešenie u neurológa, ortopéda, prípadne išlo 
o očakávaný čas ukončenia prechodných ťažkostí. 
 
Závery:  cieľom práce pilotného charakteru bolo upozorniť na zvýšené fyzické zaťaženie 
operátorov vo vybraných úsekoch montáže automobilových dielov. Z analýzy výsledkov 
vyplýva aj nutnosť podrobnejšieho skúmania obtiaží lokomočného aparátu končatín a 
osového orgánu nielen pri periodických ale už pri vstupnej lekárskej preventívnej prehliadke 
(LPP). Zodpovedné určenie zdravotnej spôsobilosti operátorov znižuje, oddiaľuje počet 
neskôr vzniknutých  profesionálnych ochorení hlavne chorôb z dlhodobého nadmerného 
jednostranného zaťaženia (DNJZ) končatín.  
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Úvod 
Výroba komponentov pre ľahký automobilový priemysel v regióne Žilinského kraja dlhodobo 
vyžaduje komplexný kontinuálny zdravotný dohľad. V rámci zabezpečovania zdravotného 
dohľadu bola PZS odporúčaná a zamestnávateľom realizovaná objektivizácia fyzickej záťaže 
meraním a posúdením lokálnej svalovej záťaže metódou integrovanej elektromyografie 
(EMG). Súbežne s meraním bolo urobené hodnotenie  časových charakteristík práce a 
videozáznam (2).  
 
Cieľom práce bolo priblížiť výsledky hodnotenia zdravotného stavu operátorov 
automobilového priemyslu exponovaných lokálnej svalovej záťaži. 
 
Materiál a metóda 

Zdravotný dohľad v rámci PZS: 
• hodnotenie pracovného prostredia a  pracovných podmienok – identifikácia faktorov 

práce, hodnotenie zdravotných rizík, kategorizácia prác 
• sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu výkonom LPP vo vzťahu k práci v súlade s  

ostatnou úpravou Odborného usmernenia MZ SR  z r. 2016 o náplni LPP  
• spracovanie a analýza výsledkov LPP, prezentácia  v grafickej a tabuľkovej forme 

 
Výsledky 
A/ Hodnotenie práce v profesii operátor 
 
Operátori výrobnej linky (n = 46), na ktorej sa vykonáva ručná montáž dielov pre automobily, 
pracujú v trojzmennej prevádzke.  Ide o prácu v stojacej polohe. Čistý pracovný čas je 450 
minút. Výroba má pásový charakter v režime „just in time“. Spĺňa kritéria 3. kategórie 
s rizikom fyzická záťaž- lokálna svalová záťaž. 

 

 
Obr. 1  Veková štruktúra operátorov  

69,6 % súboru tvorili zamestnanci vo veku od 30 – 49 rokov.  
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Obr. 2  Dĺžka expozície v rokoch  u operátorov  

24  zamestnancov  pracovalo  v prevádzke montáže automobilov viac ako 1 rok až do 5 
rokov.  
 
 
B/ Hodnotenie zdravotného stavu v profesii operátor (n = 46)  
PZS rozšírila sledovanie zdravotného stavu zamestnancov s ohľadom na zaradenie 
operátorov do 3. kategórie s rizikovým faktorom fyzická záťaž – lokálna svalová záťaž.   
Vybrané zistenia sú na obr. 3,  obr. 4 a obr. 5. 
 

 
Obr. 3  Percentuálne vyjadrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce operátora  
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Obr. 4 Zdravotná spôsobilosť operátorov 

 
Pracovná spôsobilosť po vykonaní LPP vo vzťahu k práci bola u 95,6 % zamestnancov. V rámci 
uvedeného percenta však išlo aj o dočasné obmedzenie pracovnej spôsobilosti a to u 32,6 % 
zamestnancov. Dôvodom boli zistenia rôznych porúch pohybového aparátu 
(cervikobrachiálny bolestivý syndróm, polyneuropatické obtiaže HK, 2 krát podozrenie na 
syndróm karpálneho kanála, „priesil“ zápästia, bolesti chrbtice v rôznych úsekoch, 1 krát blok 
LS chrbtice s pseudokoreňovým dráždením a i.), Bolo odporúčané diagnostické doriešenie 
u neurológa, ortopéda, prípadne obmedzenie zaťaženia do ukončenia liečby prechodných 
ťažkostí. Len v dvoch prípadoch išlo o stav po onkologickej operácii a anémiu.  
 
Odporúčané obmedzenia boli na čas 3 mesiace až 1 rok.  
 
V dvoch prípadoch operátoriek vo veku 36 a 43 rokov, pri zistení, že po krátkej jednoročnej 
expozícii mali v zdravotných záznamoch objektivizované  novozistené závažnejšie zmeny na 
chrbtici, nebola odporúčaná práca operátorky v stoji.  
 

 
Obr. 5 Vzťah dĺžky expozície  v rokoch  ku  zdravotnej spôsobilosti operátorov 

 
Obrázok vyjadruje grafické znázornenie rozloženia zamestnancov sledovaného súboru podľa 
dĺžky expozície.  
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Diskusia a závery 
Práca má pilotný charakter. Jej cieľom je upozorniť na zvýšené fyzické zaťaženie operátorov 
vo vybraných úsekoch montáže automobilových dielov. Z toho vyplýva nutnosť 
podrobnejšieho skúmania zdatnosti lokomočného aparátu končatín a osového orgánu nielen 
pri periodických ale už pri vstupnej LPP. Pri LPP operátorov treba brať do úvahy  prítomnosť, 
závažnosť  vrodených a za života získavaných ochorení lokomočného aparátu 
neprofesionálnej genézy. Netreba zabúdať, že v súvislosti s predchádzajúcimi zamestnaniami 
sa mohli na poruchách  zdravia podieľať aj negatívne vplyvy  rôznych faktorov, vrátane 
fyzického zaťaženia v predchádzajúcich pracovných činnostiach. Paleta týchto  príčin a na ňu 
nasedajúce nadmerné  fyzické zaťaženie - lokálna svalová záťaž pri manuálnej práci môžu 
urýchliť manifestáciu profesionálnych chorôb pohybového aparátu pri nevhodnom 
pracovnom zaradení,  či podcenení potreby dočasného preradenia alebo – v konečnom -  
včasného vyradenia z rizikovej práce. Zodpovedné určenie zdravotnej spôsobilosti v riziku 
lokálnej svalovej záťaže znižuje počty neskôr vzniknutých ochorení z dlhodobého, 
nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín (1).  
 
Dohľad PZS, úzky kontakt  PZS so zamestnávateľom, ktorý má záujem udržať si svojich 
zamestnancov bez profesionálnych ochorení a zabezpečiť aj po svojej linke v maximálnej 
možnej miere ochranu a podporu zdravia zamestnancov, treba považovať za priority 
prevencie profesionálneho poškodenia zdravia. 
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VÝVOJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE A ZAOČKOVANOSTI  

PROTI OSÝPKAM NA SLOVENSKU. 

H. HUDEČKOVÁ1,2, M. NOVÁK1,2, A. MEČOCHOVÁ3, J. ZIBOLENOVÁ2,  
V. SZÁBOOVÁ1,2, V. ŠVIHROVÁ2 

1Ústav verejného zdravotníctva JLF Martin, UK Bratislava 
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Martin 

3Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava 
 
Abstrakt 
Úvod: Niekoľko desaťročí predstavuje preventívne očkovanie detí a adolescentov proti 
osýpkam veľmi dôležitý prostriedok kontroly. Cieľom našej práce bola retrospektívno-
prospektívna analýza údajov o aplikácii prvej a druhej dávky MMR vakcíny v jednotlivých 
kohortách narodenia a jej vplyv na epidemiologickú situáciu. 
 
Materiál a metódy: Retrospektívno-prospektívna analýza údajov z databázy EPIS SR, CISID 
a zo správ o administratívnej kontrole zaočkovanosti na Slovensku 1998-2016. 
 
Výsledky: V posledných 3 rokoch významne poklesla zaočkovanosť proti osýpkam a to najmä 
v najmladších kontrolovaných kohortách detí narodených v rokoch 2011 (96,8%), 2012 
(95,2%) a 2013 (93,9%). K významnému poklesu došlo najmä v Bratislavskom regióne, na 
úrovni okresov v Bratislava I-V a Košice I-IV. Napriek výsledkom v rámci EÚ/EEA patrí 
Slovensko medzi krajiny s najvyššou zaočkovanosťou prvou i druhou dávkou MMR vakcíny. 
 
Závery: Pokles zaočkovanosti proti osýpkam predstavuje významné riziko najmä v súvislosti 
s prílivom migrantov, nedostatočnou zaočkovanosťou minoritnej rómskej populácie 
a aktuálnou epidemiologickou situáciou v okolitých krajinách,  
 
 
Úvod 
Osýpky patria do skupiny infekčných ochorení vyznačujúcich sa vysokou nákazlivosťou, 
závažnými komplikáciami, možnými následkami po ochorení a v niektorých prípadoch 
navodzujúcich aj smrť pacienta. Ich zdravotný, ekonomický a sociálny dopad pociťujú nielen 
rodiny postihnutých, ale aj celá spoločnosť. Významným preventívnym opatrením je plošné 
očkovanie proti osýpkam (1,5). Cieľom našej práce bola retrospektívno-prospektívna analýza 
údajov o aplikácii prvej a druhej dávky MMR vakcíny v jednotlivých kohortách narodenia a jej 
vplyv na epidemiologickú situáciu Slovenska. 
     
Materiál a metódy      
Retrospektívno-prospektívne sme analyzovali incidenciu ochorení na osýpky (roky 1969-
2016) a zaočkovanosť (prvou a druhou dávkou proti osýpkam za obdobie rokov 1990-2016) 
na Slovensku.  
 
Epidemiologické údaje o výskyte osýpok na území Slovenska sme čerpali z databáz 
prenosných ochorení ISPO (roky 1969-1991), EPIS (stará verzia, roky 1992-1996) a EPIS (nová 
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verzia (roky 1997-2016). Údaje o zaočkovanosti prvou a druhou dávkou trivalentnej vakcíny 
proti osýpkam, ružienke a parotitíde sme mali z pravidelných každoročných 
administratívnych kontrol očkovania v SR za obdobie rokov 1996- 2016.  
 
Pre sumarizáciu a prezentáciu výsledkov sme použili program Excel balíka Microsoft Office. 
Získané výsledky sme vyjadrili v absolútnych a relatívnych číslach (podiel, celková 
a vekovošpecifická incidencia, zaočkovanosť).    

 
 
Výsledky 
Hlásená incidencia osýpok na Slovensku za roky 1953-1969 je znázornená v grafe 1. Od roku 
1969 sa začalo plošné očkovanie najskôr monovalentnou, neskôr bivalentnou a trivalentnou 
kombinovanou vakcínou proti osýpkam, ružienke a parotitíde.  
 
 
 
Graf 1 Hlásená incidencia osýpok na Slovensku, roky 1953-2016 
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Analyzované obdobie rokov 1969-2016 môžeme rozdeliť do troch období, v priebehu ktorých 
došlo k poklesu celkovej incidencie ako aj zaočkovanosti  – tabuľka 1. 
 
Tabuľka 1   Hlásené osýpky na Slovensku, roky 1969-2016, porovnanie troch období 
 

Obdobie 

Slovensko 

Incidencia Zaočkovanosť 

Trend 

Endemické 
prípady 

Import a import-related 
prípady 

Najviac 
postihnuté 
vekové 
skupiny 

MCV1 

% 

MCV2 

% Abs. /100 000 Abs. /100 000 % 

Začiatok očkovania 
a jeho stabilizácia 

1969-
1984 

↓ 
108 
091 

145,4 0 0 97,7 0, 1-4, 5-9 94,3 * 

Pokles  
endemických 
prípadov 

1985-
1999 

↓ 2 474 3,1 ** 0 0 2,2 0, 1-4 98,1 * 

Eliminácia osýpok 
2000-
2014 

↔ 0 0 23 0,03 0,1 x 98,2 98,7 

Spolu 
1969-
2014 

↓ 
110 
565 

52,7 23 0,01 100,0 x XX XX 

*porovnanie priemernej incidencie období 1969-1984 a 1985-1999: p < 0.001 (95% CI: 63.35-222.88)  

**údaje nemonitorované 

 
 
Zaočkovanosť podľa výsledkov administratívnych kontrol za roky 1990-2016 (MCV1) a 1999-
2016 (MCV12) sú zachytené v grafe 2.   
 
V posledných ročníkoch narodenia (2011, 2012, 2013, 2014) došlo k pomerne významnému 
poklesu pod 95% na úrovni niektorých regiónov a okresov – tabuľka 2.   
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Graf 2 Hlásená zaočkovanosť proti osýpkam na Slovensku,  
MCV1  roky 1990-2016, MCV2 roky 1996-2016 

 
 
 
Tabuľka 2   Zaočkovanosť proti osýpkam MCV1 a MCV2 a jeho odmietanie na Slovensku podľa ročníkov 
narodenia, (Administratívne kontroly 2014-2016) 

 
 
Diskusia 
Pred zavedením povinného očkovania patrili osýpky medzi časté a veľmi obávané infekcie so 
závažnými komplikáciami a úmrtím (1,4). Na Slovensku sa vyskytovalo niekoľko tisíc prípadov 
ročne. Do 50-tych rokov nebolo žiadne  alebo len čiastočné hlásenie ochorení. Napriek tomu 
máme k dispozícii počty zomrelých na osýpky. V rokoch 1919-1941 sa počet úmrtí pohyboval 
od 1 578 v roku 1921 do 60 v roku 1939.     

Ročník narodenia 
Zaočkovanosť proti Mo Odmietnutie očkovania proti Mo 

% Od - do Abs. % Od - do 

MCV1 

2014 94,5 92,9 – 96,1 1626 3,0 1,1 – 5,4 

2013 
93,9 90,1 – 95,8 1972 3,56 1,2 – 7,1 

95,2 92,8 – 96,8 1800 3,3 1,4 – 4,9 

2012 95,2 91,4 – 97,1 1870 3,4 1,2 – 7,1 

2011 96,8 93,2 – 98,2 1220 2,2 0,7 - 5,8 

MCV2 

2004 95,2 92,8 – 96,8 
   

2003 97,6 95,8 – 99,1  251 0,5 0,2 – 1,6 

% 
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Situáciu zásadne ovplyvnila vakcinačná stratégia. Účinnosť očkovania v priebehu rokov bola 
skvalitnená odstránením nedostatkov v manipulácii so živou vakcínou veľmi citlivou na 
vonkajšie vplyvy, ale i zavedením preočkovania v dvanástom roku veku (3). Veľmi priaznivá 
epidemiologická situácia vo výskyte tejto infekčnej choroby bola narušená v rokoch 1997 a 
1998, keď boli na Slovensku evidované lokálne epidémie podmienené nedostatočnou 
zaočkovanosťou hlavne rómskej populácie východoslovenského regiónu. V rámci 
represívnych opatrení v ohniskách nákazy bolo nariadené mimoriadne očkovanie proti 
osýpkam, ktoré bolo hradené z protiepidemického fondu MZ SR. Epidémie infekčných 
ochorení NIP SR môžu pri splnení podmienok procesu šírenia nákazy  kedykoľvek vzniknúť  a 
značne ovplyvniť výšku nákladov na liečbu, ale i ;mimoriadne očkovanie populácie.  
  
Eliminačný proces osýpok na Slovensku nebol v posledných 18 rokoch narušený výskytom 
autochtónnych prípadov a niekoľko importovaných prípadov z krajín s vyššou alebo vysokou 
incidenciou epidemiologickú situáciu zatiaľ neovplyvnil. Napriek tomu nemôže byť so 
súčasnou situáciou spokojný. Opakovane zisťované poklesy zaočkovanosti v najmladších 
kohortách očkovaných detí predstavujú veľké riziko, ku ktorému sa v súčasnosti pridávajú aj 
ďalšie rizikové faktory ako príliv neočkovaných migrantov a problémy s plošnou vakcináciou 
našej rómskej populácie. Pokles zaočkovanosti je podmienený hlavne kompletným 
odmietaním povinného očkovania proti všetkých detským ochorenia, alebo len konkrétne 
odmietaním aplikácie trojvalentnej vakcíny proti osýpkam, ružienke a parotitíde. S takýmto 
prístupom rodičov sa stretávame skoro v každej krajine európskeho spoločenstva. 
 
V posledných rokoch najvyšší výskyt osýpok v rámci krajín EÚ/EEA hlásilo Bulharsko, 
Francúzsko, Taliansko, Rumunsko, Nemecko, Veľká Británia a Španielsko. Hlásená priemerná 
zaočkovanosť v členských krajinách dosiahla 93,8% úroveň pri aplikácii prvej dávky a 90,1% 
pri druhej dávke v roku 2014 (2). Dosiahnutá nižšia úroveň zaočkovanosti prináša so sebou 
veľké riziko vzniku a šírenia epidémií osýpok tak, ako sme to pozorovali  nielen v Európe 
v rokoch 2009-2013, ale i ďalších regiónoch sveta.             

 
Závery 
Eliminácia osýpok je jednou z priorít Svetovej zdravotníckej organizácie s globálnym cieľom 
do konca roka 2020 podporovať krajiny v dosiahnutí najmenej 95% zaočkovanosti prvou 
i druhou dávkou vakcíny proti osýpkam a to nielen na národnej, ale i regionálnej úrovni. 
Našim cieľom je udržať elimináciu a podporiť plošnú vakcináciu tak, aby sa udržala a posilnila 
nielen na národnej a regionálnej, ale aj  lokálnej úrovni.  
 
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV 
– 0096-12. 
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Abstrakt: 
Úvod: K pracovnej expozícii nanočastíc (NP) oxidov železa dochádza napríklad pri výrobe 
pigmentov, farieb, atramentu, gumy, plastov, kozmetických a zdravotníckych výrobkov, ktoré 
sa používajú v terapii a diagnostike. Avšak, potenciálne nepriaznivé účinky nanočastíc oxidu 
železa na zdravie nie sú celkom známe, k dispozícii sú len limitované  informácie o ich 
toxických účinkoch. Experimentálne štúdie naznačujú, že nanočastice oxidu železa môžu byť 
distribuované v sekundárnych orgánoch  a následne vyvolávať poškodenie biologických 
systémov. 
 
Cieľom našej štúdie bolo zistiť, či nami skúmané nanočastice po i. v. podaní môžu prejsť z  
cievneho systému do respiračného traktu, a ak áno, ako ovplyvňujú vybrané zápalové 
a cytotoxické parametre bronchoalveolárnej laváže (BAL) 
 
Materiály a metódy: Wistar potkanom bola i. v. podaná suspenzia nanočastíc Fe3O4 a v 
časových intervaloch 1, 7, 14 a 28 dní od podania boli zvieratá usmrtené (vykrvácaním pod i. 
p. narkózou). Potom sme im urobili výplach bronchov (BAL), izolovali bunky a vyšetrili sme 
vybrané zápalové a cytotoxické parametre BAL.  
Výsledky: Na základe nami získaných výsledkov - nanočastice Fe3O4 v porovnaní   
s kontrolnou skupinou navodili zápalovú odpoveď, cytotoxické poškodenie - respiračnú 
toxicitu.  
 
Záver: Z našich výsledkov ďalej vyplýva, že nanočastice Fe3O4 prechádzajú z krvného riečiska 
do respiračného systému ale v časovom úseku 28 dní po i. v. podaní - boli pravdepodobne 
z respiračného traktu obrannými mechanizmami eliminované, nakoľko výsledky nevykazovali 
štatisticky významné rozdiely voči kontrole. 
 
Úvod: 
Prírodné nanočastice a nanočastice, ktoré vznikli ako vedľajší produkt ľudskej činnosti, sú 
v ľudskom prostredí všadeprítomné. V mestských oblastiach väčšina nanočastíc pochádza z 
dieselových motorov, alebo vozidiel s chybnými alebo studenými katalytickými konventormi.  
 
Nanočastice, ktoré sa nachádzajú v ovzduší  vznikajú  napr. po výbuchu sopky, pri požiaroch 
a  spaľovaní najmä fosílnych palív (palivo do automobilov, uhlie), pri priemyselných 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

127 
 

činnostiach (smog), pri fajčení (pevné častice z dymu cigariet, ktoré dýchajú fajčiari i pasívni 
fajčiari atď.)  
 
 
Pracovná expozícia  a profesie, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní nanočasticiam:    
Nanočastice môžu vznikať  aj príležitostne, ako vedľajší produkt pri rôznych technicko - 
výrobných a pracovných procesoch. Typickými príkladmi sú výpary zo zvárania, kovové 
výpary, spájkovacie výpary, plazmové rezanie, výpary emisií pri plazmovom striekaní, 
polymérové výpary, vulkanizačné výpary, amorfné kyseliny kremičité, emisie práškového 
lakovania, olejovej hmly, emisie z leteckých motorov, emisie z  pekárskych rúr, výpary mäsa, 
pri údení a emisiách pevných častíc motorov atď. 
 
Okrem expozície v životnom prostredí sú nanočasticiam profesionálne exponovaní 
zamestnanci pri výrobe nanočastíc,  pri výrobe produktov z nanočastíc - hlavne   
syntetických, pri ich spracovaní, balení, čistení a  údržbe. Pracovníci zapojení do vývoja, 
výskumu, výroby nanočastíc a nanomateriálov, zamestnanci podieľajúci sa na pracovných 
činnostiach, ako je rezanie, brúsenie výrobkov z nanomateriálov a  na čistení výrobných 
zariadení sú viac exponovaní (vyššia koncentrácia, dlhšia doba expozície), než všeobecná 
populácia spotrebiteľov.  
 
Profesionálne exponovaní nanočasticiam sú napr. pracovníci: 

• pri stavebných prácach  
• maliari a natierači  
• pri zváraní  
• zamestnanci v nanotechnológiách  
• profesionálni vodiči vystavení expozíciam výfukovým plynom  
• pri údržbe a  opravách áut  
• zamestnanci vystavení surovým nanomateriálom a odpadom v pracovnom procese  
• kaderníci 
• výskumní pracovníci  
• zamestnanci v zdravotníctve pri terapii a diagnostike atď.  

Expozícia neznámym nanočasticiam: Ľudia prichádzajú stále viac do kontaktu 
s nanomateriálmi, ktorých biologické účinky nie sú doposiaľ preskúmané. Tento problém  je 
zvlášť významný  na pracoviskách, kde sú zamestnanci vystavovaní syntetickým a častokrát 
neznámym nanočasticiam. Nemusia to byť len nové pracoviská využívajúce špičkové 
nanotechnológie – nanočastice sú do ovzdušia emitované i pri bežných činnostiach (napr. 
manipulácia so sypkým materiálom, mletie atď.)  (1, 8, 12 ). 
 
Nanočastice magnetitu (Fe3O4) vzbudili veľký záujem nielen v oblasti magnetických 
záznamových médií, ako sú audio a videokazety, digitálne záznamové disky s vysokou 
hustotou, magnetické kvapaliny, úschovne dát, mikrovlnných zariadeniach, magneticko-
optických prístrojoch, snímačoch, vysokofrekvenčných aplikácách, magnetických snímaniach, 
ale aj v oblastiach zdravotnej starostlivosti, ako systémy podávania liečiv (nosiče  
liečiv), lekárske aplikácie vrátane rádiofrekvenčnej hypertermie, fotomagnetickej a 
magnetickej rezonancie (MRI) atď. (13, 5). 
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V oblasti medicíny sa nanočastice Fe3O4  v súčasnej dobe považujú za relatívne inertné 
nosiče pre diagnostické nástroje a terapeutické liečivá, u ktorých je  predpoklad pre ich 
intravenózne podávanie. Vzhľadom na to, že majú nano rozmery, pravdepodobne môžu 
preniknúť cez rôzne membrány a dostať sa z krvného riečiska do iných orgánov v tele. Preto 
sme sa v našom experimente zaoberali vplyvom nanočastíc  Fe3O4 - podaných i. v. do 
chvostovej žily zvieraťa  -  na vybrané parametre bronchoalveolárnej laváže. 
 
Materiál a metódy: 
Experimentálnym zvieratám (W- potkanom) sme i. v. - do chvostovej vény vpravili suspenziu 
nanočastíc (1,0 % z LD50 = 0,364 mg/kg telesnej hmotnosti zvieraťa), ktoré pre ich  
nanorozmery, tak ako sa predpokladá, môžu prechádzať mnohými membránami v ľudskom 
tele. Po 1, 7, 14 a 28 dňovej expozícii sme vyšetrili vybrané zápalové a cytotoxické parametre 
bronchoalveolárnej laváže (BAL). 
 

• diferenciálny obraz BAL buniek (alveolárne makrofágy - AM, polymorfonukleárne 
leukocyty - PMN,  lymfocyty - Ly) (Tab.1) 

• podieľ nezrelých AM a aktivitu katepsínu D (v supernatante -  bezbunkovej tekutine 
BAL) (Tab.2) 

• viabilitu a fagocytovú aktivitu AM (Tab.3) 
 

 Diferenciálny obraz buniek je dôležitým ukazovateľom odzrkadľujúcim stav 
exponovaného organizmu. Expozícia škodlivým materiálom spôsobuje zmenu v 
diferenciálnom počte buniek, proporcionálnym zvýšením zápalových buniek PMN a Ly. 
Zníženie počtu makrofágov alebo fagocytovej kapacity, či aktivity môže vyústiť v redukciu 
clearencu inhalovaného materiálu a tak zvyšovať účinok dávky potenciálneho škodlivého 
agensu.  
 Zvýšené percentuálne zastúpenie nezrelých foriem AM v exponovanej skupine oproti 

kontrole sa vyskytuje pri potrebe a posilnení obrany organizmu po expozíciách 
škodlivinám a pri dlhodobo prebiehajúcich zápalových reakciách. 
 Zmena schopnosti fagocytovať poukazuje na zníženú alebo aktivovanú schopnosť 

profesionálnych fagocytov pohlcovať cudzorodé zložky, čo ovplyvňuje obrannú schopnosť 
organizmu. 
 Katepsín D je hlavným enzýmom podieľajúcim sa na degradácii proteínov 

v lyzozómoch. Je nevyhnutný pre proteolýzu proteínov regulujúcich rast buniek a tkanív 
homeostázy. Zohráva dôležitú úlohu vo fyziologických aj patologických procesoch. 

Na štatistické spracovanie sme použili softvér IBM SPSS 19,0. Keďže  sa jednalo  o malé 
súbory (v každej skupine 8 zvierat) a  hodnoty neboli normálne rozdelené, výsledky sme 
štatisticky spracovali dvojvýberovým neparametrickým testom. Na testovanie významnosti 
rozdielov sme použili exaktný Mannov – Whitneyov test.  
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Výsledky 
 

 Čas               Kontrola       AM (%)         Kontrola      PMN (%)     Kontrola        Ly (%) 

1 deň                     98,380       ↓S 80,870          0,500         ↑S 0,750          1,130           ↑S 8,380 
                       (±1,300)       (±7,570)          (±0,756)       (±6,042)         (±0,835)         (±5,605) 

 7 dní                    97,750       ↓S 82,710          0,880         ↑S 3,710          1,380           ↑S 13,570 
                       (±0,707)        (±5,057)          (±0,354)       (±1,380)         (±1,061)         (±3,867) 

14 dní                   99,250    ↓NS 97,630          0,380         NS 0,500         0,380          ↑S  1,880  
                       (±1,035)         (±1,302)         (±0,744)        (±0,756)        (±0,518)         (±0,835) 

28 dní                   98,430    ↓NS 96,130          0,140        NS 0,750         1,430         ↑NS  3,130      
                       (±2,149)        (±3,271)          (±0,378)       (±1,035)         (±1,813)         (±2,850) 

Tab.1:   Parametre BAL (alveolárne makrofágy, polymorfonukleárne leukocyty a    
lymfocyty) 1, 7, 14 a 28 dní po i.v. podaní  nanočastíc Fe3O4 – v porovnaní s kontrolou. 

 
Podiel - % AM z diferenciálneho obrazu buniek BAL u skupiny ovplyvnenej suspenziou Fe3O4: 

Štatistickú významnosť - zníženie % AM -  preukazovali výsledky pri porovnaní  Fe3O4 voči 
kontrole  iba 1. a 7. deň po podaní W- potkanom. 
 
Naopak, percentuálny podiel PMN a Ly  bol štatisticky významne voči kontrole zvýšený (PMN 
po 1. a 7. dni a Ly po 1., 7. a 14. dni od podania). 
 
  Čas           Kontrola   Nezrelé formy AM (%)          Kontrola       CAT  D Utyr.mg bielkoviny-1 

1 deň                13,500                    ↑S  22,130                      31,571                    ↑S 105,029  
                     (±3,505)                        (±4,518)                      (±14,345)                  (±39,477) 

 7 dní                12,130                  ↑NS 15,570                      48,451                    ↑S  93,710  
                     (±2,588)                    (±4,791)                      (±21,462)                  (±11,493) 

14 dní              15,250                    NS 15,130                      54,686                     ↑S  98,824  
                     (±5,392)                    (±2,748)                      (±15,195)                  (±17,861) 

28 dní              12,290                    NS 13,630                       67,234                ↑NS  92,559  
                     (±4,071)                    (±4,340)                      (±13,538)                  (±21,903) 

Tab.2:   Parametre BAL (nezrelé formy AM a hladiny Catepsínu D) 1, 7, 14 a 28 dní po i.v. podaní  nanočastíc 
Fe3O4 – v porovnaní  s kontrolnou  skupinou. 

Nezrelé formy AM  boli oproti kontrolným výsledkom  štatisticky významne zvýšené iba  
v akútnej fáze – 1 deň po i.v. instilácii. 
 
Hladiny Katepsínu D boli oproti kontrolným hodnotám štatisticky signifikantne zvýšené po 1., 
7. a 14. dni od podania suspenzie  nanočastíc Fe3O4.  
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  Čas           Kontrola     Fagocytová aktivita AM (%)   Kontrola   Viabilita (% živých AM) 

1 deň                50,130                   ↓NS 43,630                      79,500                ↓S 63,250  
                     (±3,137)                        (±7,210)                   (±5,732)                   (±9,468) 

7 dní                46,130                    ↓S   22,000                      79,500                 ↓S 51,290  
                     (±2,416)                        (±9,574)                   (±2,268)                   (±11,982) 

14 dní              30,370                    NS  30,370                       81,130                ↓S 69,630  
                     (±7,501)                        (±7,501)                   (±5,194)                   (±9,516) 

28 dní              18,860                    ↑S   25,880                       68,570               NS 70,250  
                     (±4,914)                        (±6,707)                   (±11,133)                 (±8,447) 

Tab.3:   Parametre BAL (fagocytová aktivita a viabilita AM) 1, 7, 14 a 28 dní po i.v. podaní  nanočastíc Fe3O4 – 
v porovnaní  s kontrolnou  skupinou. 
S- štatisticky signifikantné; NS- štatisticky nesignifikantné; ↓ znížené hodnoty;↑zvýšené hodnoty; číselné 
hodnoty predstavujú priemer a smerodajnú odchýlku (minimálne a maximálne hodnoty); AM – alveolárne 
makrofágy; PMN – polymorfonukleárne leukocyty; Ly- lymfocyt; CAT D – Katepsín D 

  
 Fagocytová aktivita AM bola oproti kontrole znížená -  signifikantne  po 7. dňoch, ale 
 postupne sa jej hodnoty zvyšovali a po 28. dňoch boli štatisticky významné.  
 
Viabilita AM bola  oproti kontrolným výsledkom štatisticky významne znížená po 1., 7. aj 14. 
dni od i.v. intilácie.  
                  
Diskusia: 
Experimentálne štúdie Borma a  kol. (3) zamerané na pľúcnu toxicitu NP u potkanov - pri 
rovnakých rozmeroch častíc, rovnakom chemickom zložení, či rovnakej dávke - 
demonštrovali zvýšenie zápalových odpovedí. K zápalu, ako obrannému procesu dochádza aj 
pri profesionálnych expozíciách mnohých iných škodlivín. Ak sú vdýchnuté častice veľmi 
malých rozmerov, môžu pri zápale, kedy je zmenená permeabilita membrán, putovať z pľúc 
do krvi, poprípade do iných orgánov. Môže to byť aj naopak, ako vyplýva z nášho 
experimentu, keďže sme suspenziu Fe3O4 podávali i. v. (do chvostovej vény) a zistili sme, že 
NP prechádzali do pľúc a ovplyvňovali BAL parametre. Zdá sa však, že nanočastice pre svoje 
nano rozmery z veľkej časti alveolárnym makrofágom uniknú z dohľadu a dostávajú sa do 
pľúcneho tkaniva  (2, 14) .  
 
Z toxikologického hľadiska, kľúčovú úlohu v odpovedi na expozíciu NP v pľúcnom tkanive 
zohrávajú alveolárne makrofágy  (AM). Okrem schopnosti chemotaxie a fagocytózy, čoraz 
viac štúdií naznačuje, že AM zohrávajú dôležitú úlohu v nástupe a  vo vývoji zápalových 
mediátorov, vrátane rôznych cytokínov, rastových faktorov a reaktívnych intermediátov 
kyslíka. Uvedené mechanizmy boli študované na časticiach väčších rozmerov, napr. rôzne 
priemyselné prachy. V súčasnej dobe chýba objasnenie obranných mechanizmov cez AM po 
expozícii nanočasticiam (8, 9, 11, 14). 
 
Zníženie počtu makrofágov, viability a fagocytovej kapacity môže vyústiť do oslabeného 
clearence inhalovaných materiálov, čo môže následne viesť k zvýšeniu účinnej dávky 
potenciálnej škodliviny (4, 9).  
 
Zníženie viability alveolárnych makrofágov je odrazom ich funkčnej preťaženosti. Zápalové 
a cytotoxické parametre získané BAL poskytujú dobrú identifikáciu pľúcneho poškodenia. 
Diferenciálny obraz buniek je dôležitým ukazovateľom odzrkadľujúcim stav exponovaného 
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organizmu. Expozícia škodlivým materiálom spôsobuje zmenu v diferenciálnom počte 
buniek, proporcionálnym zvýšením zápalových buniek PMN a Ly (4).  
 
Zvýšené percentuálne zastúpenie nezrelých foriem AM sa vyskytuje pri potrebe a posilnení 
obrany organizmu po expozíciach škodlivinám a pri prebiehajúcich  zápalových  reakciách. 
Zvýšenie nezrelých monocytových foriem AM  sa môže vyskytnúť aj ako následok 
patologickej reakcie po expozícii anorganickým časticiam, intenzívnemu cigaretovému 
fajčeniu - pri určitých intersticiálnych pľúcnych ochoreniach (sarkoidózy, silikózy, azbestózy) 
(10, 7).  
 
Enzýmy v BAL tekutine sa sledujú ako markery pľúcnych poškodení a chorôb. Prítomnosť 
cytoplazmatických enzýmov v extracelulárnom supernatante v BAL tekutine sa často používa ako 
zrkadlo pľúcneho poškodenia a bunkovej lýzy. Kyslé hydrolázy sú lyzozomálne enzýmy prítomné 
v AM, v epiteliálnych bunkách  typu II a PMN. Uvoľňujú sa z buniek počas fagocytózy alebo po 
bunkovom poškodení alebo bunkovej smrti. Prolongujúce a rozsiahle uvoľnenie týchto enzýmov 
môže spôsobiť deštrukciu normálneho tkaniva v pľúcach. (3, 6).   
 
 
 
Záver: 

 
• Na základe nami získaných výsledkov expozícia nanočasticiam Fe3O4 (potiahnutých 

oleátom sodným) v  porovnaní s  kontrolou navodila zápalovú odpoveď,  cytotoxické 
poškodenie a  teda respiračnú toxicitu.  

• Výsledky ďalej preukázali, že nanočastice  Fe3O4 boli už po 28 dňoch od podania 
z respiračného traktu obrannými mechanizmami eliminované.  

• V budúcich rokoch sa očakáva dramatický nárast priemyselnej výroby 
a využitia nanomateriálov. Dôsledky tohto vývoja budú mať dopad na bezpečnosť 
zamestnancov, ochranu spotrebiteľov, verejné zdravie a životné prostredie. Z tohto 
dôvodu stúpa záujem o komplexné posúdenie rizika/bezpečnosti používania NP.  

• Vplyv nanočastíc na zdravie sa stáva aj verejno-zdravotníckym problémom.  
• Z uvedenej problematiky vyplýva aj dôležitá požiadavka pre výskum - cielene sledovať 

účinky najmä novovyvíjaných nanočastíc a  to experimentálnymi štúdiami  in vitro,  in 
vivo, ako aj  štúdiami klinicko - epidemiologickými.  
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Abstrakt 
V 21. století se dostávají do popředí zájmu zdravotnické politiky v ekonomicky vyspělých 
zemích choroby neurodegenerativní. Přibývá počet chronických onemocnění, mimo jiné 
onemocnění spojených s demencí, jako je Alzheimerova choroba (ACH). 
 
Uvedené projekty probíhají formou studie případů a kontrol, ve které jsou získávána 
epidemiologická data a biologický materiál (stěry z bukální sliznice, ve druhém projektu 
nesražená krev) od institucionalizovaných osob s ACH. Získaná data jsou statisticky 
zpracována. 
 
V obou projektech je v souborech nemocných ACH převaha žen. V obou souborech se jedná 
ve více než 93 % o pozdní počátek nemoci. V prvním projektu byl z vaskulárních rizikových 
faktorů zjištěn signifikantní rozdíl ve výskytu kardiovaskulárních nemocí mezi soubory. V 
rámci genetiky ACH bylo testováno několik desítek polymorfismů DNA. Je to především 
analýza tří alelických variant genu pro apolipoprotein E. Vyšetření prokázalo jednoznačnou 
převahu výskytu alely E4 u nemocných ACH ve srovnání s kontrolními osobami. Druhý 
projekt nyní intenzivně probíhá. 

 
Úvod 
Vývoj světové populace je provázen rozdílnými problémy v oblasti veřejného zdravotnictví. 
Zatímco v 19. století byly největší hrozbou hlavně infekce, ve 20. století to byly choroby 
kardiovaskulární, nádorová a metabolická onemocnění, 21. století bude stoletím 
degenerativních onemocnění a to především neurodegenerativních. Prevalence nejčastější 
neurodegenerativní choroby, kterou je Alzheimerova choroba (ACH), bude významně 
narůstat se stárnutím populace. ACH je většinou diagnostikována u osob starších 65 let, ale 
onemocnění s časným začátkem se mohou objevit dříve, než člověk dosáhne tohoto věku 
(1,2,3).  Více než 100 let poté, co Alois Alzheimer popsal obě patologie, stále není zcela jasno, 
jaký primární impulz tyto patologie způsobuje. Alzheimerova choroba představuje až 75 % 
nemocných demencí. Odhaduje se, že v roce 2015 žilo s demencí 47 milionů osob na světě Je 
očekáván významný nárůst případů, a předpokládá se, že v roce 2050 by mohlo být 
postiženo ACH více než 131 milionů osob na světě (4). 

Metodika 
Projekty probíhají formou epidemiologické studie případů a kontrol (case control study), ve 
které jsou získávány informace (epidemiologická data) a biologický materiál (stěry z bukální 
sliznice, ve druhém projektu  nesražená krev) od institucionalizovaných osob s ACH. V prvním 
projektu bylo vyšetřeno 800 nemocných a 800 kontrolních osob. Druhý projekt předpokládá 
vyšetření 300 případů a 300 kontrol. 
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Sběr epidemiologických dat probíhá formou dotazníkového šetření. Odebraný biologický 
materiál, je zasílán do Laboratoře neurobiologie a molekulární psychiatrie Ústavu biochemie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ke genetickému vyšetření. Získaná data 
jsou analyzována příslušnými statistickými metodami. 
 
Diagnostická kritéria 
Osoby byly do souboru vybírány podle následujících diagnostických kritérií: 
Nemocní na základě klinické diagnózy ACH. Podmínkou bylo: 

- test MMSE pod 24 bodů  
- dle klinického průběhu plíživě vzniklý kognitivní defekt  
- vyloučení jiných důvodů demence 

Kontrolní skupina: 
- pacienti bez diagnózy ACH 
- MMSE 28 bodů a více  
- odpovídající věk +/- 5let a pohlaví jako případ 

 
Cíl studií 
Snahou projektů bylo přispět k identifikaci rizikových skupin pro toto onemocnění, 
zdokonalení monitorování rizikových faktorů pro posouzení epidemiologické situace a 
zefektivnění primární i sekundární prevence. 
 
Výsledky 
V dotazníkovém šetření prvního projektu jsou zpracována data získaná od 729 případů a 788 
kontrol. Průměrný věk případů byl 79,4 let a u kontrol 75,5 let. V 93,3 % šlo o onemocnění 
s pozdním počátkem. V obou souborech byla převaha žen. V souboru případů i kontrol 
převládá rodinný stav vdova, vdovec. 

Ve sledovaném souboru nemocných ACH bylo 73,1 % respondentů se vzděláním nižším než 
středoškolským, 45,5 % mělo vzdělání základní.  V souboru kontrolních osob získalo 50,9 % 
vzdělání minimálně středoškolské (SŠ a VŠ). Mezi sledovanými soubory byl zjištěn statisticky 
významný rozdíl (P<0,001). V obou sledovaných skupinách převládá práce fyzická. 
 
Ve studii byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu kardiovaskulárních nemocí (KVN) 
ve sledovaných souborech (p<0,001). Ve skupině nemocných ACH bylo 52 % nemocných 
KVN, ve skupině kontrolní 30 %.  Nejčastější diagnózou z KVN byla ischemická choroba 
srdeční. U všech dalších sledovaných možných rizikových faktorů, jako je hypertenze, 
diabetes mellitus a cévní mozková příhoda nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi 
oběma soubory. 
 
V konzumaci alkoholu byla ve sledovaných souborech zjištěna inverzní asociace (p< 0,001). 
Ve skupině případů převládala skupina abstinentů (56,1 %), ve skupině kontrolní tvořili 
nejčetnější skupinu příležitostní konzumenti (54 %). 
Diskutován je také vliv kouření na neuropatologii ACH. Ve studii bylo ve skupině případů 
zjištěno téměř 18 % kuřáků a bývalých kuřáků, v kontrolní skupině to bylo 26 %. Byl zjištěn 
statisticky významný rozdíl (p< 0,001) ve sledovaných souborech. V zájmových aktivitách, 
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jako je luštění křížovek, četba, nebo pohybová aktivita, které bývají uváděny jako protektivní 
faktor demence a ACH, byl mezi sledovanými soubory zjištěn statisticky významný rozdíl (p< 
0,001). 
 
V rámci genetiky Alzheimerovy choroby bylo testováno několik desítek polymorfismů DNA. U 
těchto polymorfismů byla zjištěna souvislost s výskytem ACH:   

- CD 36 (2 polymorfismy) 
-  CLU (1 polymorfismus) 
- CHAT (1 polymorfismus) 
- IDE (1 polymorfismus) 
- TNK (1 polymorfismus) 
- TOMM40 (3 polymorfismy) 
- ALOX5 (1 polymorfismus) 
- ApoE - Analýza tří hlavních alelických variant genu pro apolipoprotein E (ApoE2, 

ApoE3 a ApoE4). 

Vyšetření prokázalo jednoznačnou převahu výskytu alely E4 u nemocných ACH ve srovnání 
s kontrolními osobami. K analýzám byly použity metody čipové a restrikční, SNaPShot, PCR. 
 
V novém projektu, který byl zahájen 1. 4. 2016 bylo dosud vyšetřeno a je připraveno 
k analýze 45 pacientů s ACH a 50 kontrolních osob. 
 
Celkem je v souboru 95 osob, z toho 31 mužů (32,6 %) a 64 žen (67,4 %). Průměrný věk mužů 
v celém souboru je 70,6 let (min. 59, max. 91) a žen 73,3 let (min. 58, max. 95). V tomto 
souboru není statisticky významný rozdíl v rozložení kontrol a případů dle pohlaví (p=0,106). 
Průměrný věk ve skupině případů je zatím81,7 let a u kontrolní skupiny 64,3 let. 
 
Pozvolný průběh onemocnění byl dosud zjištěn u 86,4 % nemocných ACH. Není statisticky 
významný rozdíl v průběhu onemocnění mezi pohlavími (p=0,612). V 95,5 % případů byla 
diagnostikována pozdní forma onemocnění, tedy nad 65 let věku.  
 
Diskuse 
Předložené výsledky, které byly získány z dotazníkového šetření, byly analyzovány u osob, 
kde se podařilo získat potřebné informace. Dohledat některá data bylo nesmírně obtížné, 
řada informací nebyla validní. 
 
Věk je udáván jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů ACH. Průměrný věk ve 
skupině případů byl 79,4 let a u kontrolní skupiny 75,5 let. V novém projektu je zatím 
průměrný věk ve skupině případů 81,7 let a u kontrolní skupiny 64,3 let, takže požadovaný 
věkový rozdíl mezi soubory v novém projektu je vyšší, než je požadován v diagnostických 
kritériích. Předpokládá se, že při zvětšení souboru se data budou významně měnit.  
 
Podle doby manifestace prvních klinických příznaků se ACH dělí na dvě formy. První forma 
s časným počátkem, kdy se příznaky manifestují před 65. rokem věku, je v populaci méně 
častá a představuje asi 2 – 5 % všech onemocnění ACH. Druhá forma s pozdním počátkem je 
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významně častější. Tento fakt byl potvrzen i v naší první studii. Druhá studie je zatím na 
počátku a i zde se potvrzuje trend udávaný v literatuře (5,6,7). 
 
Výskyt demence je uváděn 2x častěji u žen, u ACH je dokonce 3x vyšší u žen než u mužů. 
Předpokládá se vliv estrogenů, četnost některých nemocí, anatomické rozdíly v mozku apod. 
(8,9,10). Ve skupině nemocných bylo 78,3 % žen, byl zde významný statistický rozdíl 
v pohlaví, žen s ACH bylo 3,6 x více než mužů. Obdobný výsledek jsme získali i v nově 
vyšetřovaném souboru. Tento fakt odpovídá trendu výskytu ACH ve vztahu k pohlaví.  
 
Další uváděné výsledky vycházejí z analýzy prvního projektu. Počet respondentů v novém 
souboru je zatím malý, výsledky analýz by nebyly dostatečně validní. 
U starších osob, které žijí v sociální izolaci a mají málo četný kontakt s blízkými osobami je 
riziko demence a ACH vyšší (11,12). V analyzovaném souboru případů i kontrol převládá 
rodinný stav vdova, vdovec. 
 
Dalším uváděným rizikovým faktorem ACH je nižší stupeň vzdělání. Očekává se, že vzdělaný 
člověk v průběhu života více trénuje kognitivní funkce (13).Ve sledovaném souboru 
nemocných ACH bylo 73,1 % respondentů se vzděláním nižším než středoškolským. Mezi 
sledovanými soubory byl zjištěn statisticky významný rozdíl (P<0,001). Se vzděláním velmi 
úzce souvisí zaměstnání. Ve skupině nemocných ACH uvedlo 67,5 % dotázaných převahu 
fyzické práce v zaměstnání, v kontrolní skupině to bylo 55,5 %. Byl zjištěn signifikantní rozdíl 
mezi skupinami (P< 0,001) v druhu pracovní činnosti. 
 
Dosavadní výzkumy potvrzují, že vaskulární onemocnění mají silný vztah ke vzniku a rozvoji 
ACH (14,15). Výsledky systematického přehledu ukázaly zvýšené riziko vzniku ACH ve vztahu 
ke kardiovaskulárním rizikům ve středním věku (16). V předložené studii byl zjištěn statisticky 
významný rozdíl ve výskytu KVN ve sledovaných souborech (p<0,001). Nejčastější diagnózou 
z KVN byla ischemická choroba srdeční. U všech dalších sledovaných možných rizikových 
faktorů, jako je hypertenze, diabetes mellitus a cévní mozková příhoda nebyly zjištěny 
statisticky významné rozdíly mezi oběma soubory. 
 
Dalším uváděným rizikovým faktorem je nadměrné užívání alkoholu.  V konzumaci alkoholu 
byl ve sledovaných souborech zjištěn mezi skupinami statisticky významný rozdíl (p< 0,001). 
Obecně je uznáváno, že abúzus alkoholu způsobuje alkoholovou demenci. Na druhou stranu 
malé množství alkoholu definované National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism’s 
zejména pití vína, je uváděno jako faktor snižující riziko demence (17). Vztah konzumace 
alkoholu s kognitivním poklesem a demencí je kontroverzní. Obdobně jako například KVN, i 
zde byl zjištěn vztah ve tvaru J, kdy mírní konzumenti jsou v nižším riziku demence, než 
abstinenti a silní konzumenti alkoholu (18). 

Dalším velkým problémem obecně v oblasti veřejného zdravotnictví je také nadměrné 
kuřáctví. Kouření má vliv na neuropatologii ACH. Epidemiologické údaje ze studií případů a 
kontrol uvádějí nižší frekvenci kouření u případů demence, než u kontrol, což podporuje 
myšlenku, že kouření tabáku by mohlo redukovat riziko demence (19). Obdobné výsledky 
byly získány v naší studii. Velkou roli zřejmě hrají různé druhy bias, jsou podceňovány údaje o 
kouření v anamnéze respondentů. Přes všechny možné pochyby mají kuřáci větší riziko 
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vzniku ACH ve srovnání s nekuřáky (20). Otázkou zůstává validita získaných dat v průběhu 
šetření jak o kuřáctví, tak o užívání alkoholu. 

Velmi důležité je trénování kognitivních funkcí, například formou luštění křížovek, četbou 
novin, časopisů a knížek apod. Jsou to často uváděné protektivní faktory kognitivní 
deteriorace (21). V dotazovaných  zájmových aktivitách byl mezi sledovanými soubory zjištěn 
statisticky významný rozdíl u luštění křížovek, četby a pohybové aktivity. 
 
Při genetickém testování bylo zjištěno, že osoby nesoucí alelu ApoE4 v české populaci mají 
zvýšené riziko vzniku Alzheimerovy choroby 2,1x a osoby s genotypem E4E4 mají zvýšené 
riziko dokonce 8,4x. Pacienti s hypertenzí a s ApoE4 alelou mají 1,5 x vyšší riziko 
Alzheimerovy choroby. Při analýze genu ALOX5 bylo ve sledovaném souboru zjištěno, že A-
alela polymorfizmu rs4769874 zvyšuje riziko ACH 1,41x (p <0,0001) a genotyp AA 1,79x (p 
<0,0001) (22). 

Závěr 
Alzheimerova choroba představuje velký zdravotnický problém. Péče o lidi s demencí a 
Alzheimerovou chorobou je nyní významnou prioritou v oblasti veřejného zdravotnictví 
v řadě vyspělých zemí světa včetně České republiky. Předpokládá a očekává se, že 
prevalence onemocnění bude významně a rychle narůstat. V České republice je 
koordinátorem politiky přípravy na stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Etiologie 
nemoci je stále neznámá, výskyt trvale stoupá, a proto je potřeba intenzivně studovat 
všechny možné rizikové faktory, které mohou k jejímu vzniku přispívat. 

 
Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT 11152 -6/2010 

Podpořeno z programového projektu MZ ČR s reg. č.16-31207A. Veškerá 
práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. 
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Abstrakt 
V 21. století se dostávají do popředí zájmu zdravotnické politiky vyspělých zemí choroby 
neurodegenerativní. Mírná kognitivní porucha je porucha kognitivních funkcí, která je 
označována jako přechodná fáze mezi kognitivními změnami u fyziologického stárnutí a 
časnou demencí. 
 
Ve sdělení jsou uvedeny první výsledky projektu Genetika a epidemiologie mírné kognitivní 
poruchy. Jde o studii případů a kontrol, ve které jsou získávána epidemiologická data a 
vzorek krve na genetické vyšetření. Sleduje potenciální rizikové faktory vzniku kognitivního 
deficitu, který může vést k rozvoji Alzheimerovy choroby. 
 
V pilotní fázi bylo vyšetřeno 42 pacientů s MCI a 47 kontrol. Průměrný věk osob s mírnou 
kognitivní poruchou byl 62,3 let, u kontrol 58,7 let. V souboru nemocných bylo 1,6x více žen 
než mužů. Nejvyšší počet respondentů v souboru nemocných dosáhl vzdělání vyučen. U 
dosud analyzovaných dat nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi soubory.  
 
Lze očekávat, že po rozšíření souboru dojde u hodnocených faktorů k dosažení významného 
rozdílu. 

 
Úvod 
Mírná kognitivní porucha (Mild Cognitive Impairment - MCI) je porucha kognitivních funkcí, 
která je označována jako přechodná fáze mezi kognitivními změnami u fyziologického 
stárnutí a časnou demencí. Pojem „Mírná kognitivní porucha“ popisuje průběh 
neurodegenerativní nemoci, kde kognice není vzhledem k očekávání podle věku v normě, 
nejsou však narušeny aktivity denního života tak, aby to vedlo k diagnóze demence (1). 

Existují dvě formy nemoci, amnestická a neamnestická (2).Obě formy mohou být spojeny 
například s Alzheimerovou chorobou (ACH) nebo s vaskulární demencí. Uvádí se, že 
amnestická forma MCI je považována za prekurzor ACH. Odhaduje se, že konverze 
amnestické formy MCI do ACH představuje 10 – 15% za rok (3). 
Pokud můžebýt MCI prekurzorem ACH, je vhodné studovat genetické markery nejen u 
pacientů s ACH, ale již u pacientů s MCI. Touto problematikou se zabývá předložená studie.U 
amnestického subtypu MCI mohou již být některé genetické markery přítomné a tím 
predikovat možný budoucí vznik ACH. Zároveň je vhodné sledovat i ostatní rizikové faktory. 

Pokud budou u nemocných s MCI přítomny rizikové markery (a to nejen genetické) obdobné 
či stejné jako u ACH, může být u těchto osob uplatněna prevence, především v oblasti 
životního stylu, psychosociální oblasti, ale také může pomoci s včasnou léčbou ACH. 
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Podstatnou úlohu v diagnostice MCI hrají neuropsychologické testy(4). 

Metodika 
Projekt probíhá formou epidemiologické studie případů a kontrol (case control study), ve 
které jsou získávány informace (epidemiologická data) a biologický materiál 
(odběr nesražené krve) od pacientů praktických lékařů a klientů seniorských center. Projekt 
předpokládá vyšetření 400 případů a 400 kontrol. 

Spolupracující zařízení vybírají vhodného pacienta, který si sám, případně jeho blízká osoba, 
stěžuje na zhoršení paměti. U pacienta (klienta) je zajištěn informovaný souhlas s účastí 
v projektu, je vyplněn krátký dotazník zaměřený na jeho demografické údaje a anamnestické 
údaje, proveden MoCa neuropsychologický test (test kreslení hodin je součástí MoCa testu). 
Poté je pacientovi odebrán vzorek krve (2,7 ml) na genetické vyšetření. Současně je vybrána 
k pacientovi vhodná kontrolní osoba bez známek poruch paměti, u které je provedeno stejné 
vyšetření jako u pacienta. Veškerý odebraný biologický materiál je zasílán do Ústavu 
živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR ke genetickému vyšetření. Získaná data jsou 
analyzována příslušnými statistickými metodami. U vybraného vzorku pacientů bude 
provedeno CT vyšetření (na Psychiatrické klinice v Praze a v Hradci Králové u všech pacientů 
a u pacientů z ordinací praktických lékařů podle možností). 
 

Diagnostická kritéria 

Diagnostická kritéria pro MCI: 

- subjektivní zhoršení paměti 
- zhoršení paměti podle jeho blízké osoby 
- vyšetření MoCa testu (23 – 26 bodů = MCI) 

Diagnostická kritéria pro kontrolní osobu: 

- není zhoršení paměti 
- vyšetření MoCa (nad 26 bodů) 

Kontrolní osoba by měla být stejného pohlaví a stejného věku +- 5 let. 
 

Cíl studie 
Zjistit, zda u pacientů s mírnou kognitivní poruchou jsou přítomny rizikové markery 
(především genetické) předpokládající její možný přechod do Alzheimerovy choroby. 
 
Výsledky 
V  projektu, který byl zahájen 1. 4. 2016 bylo dosud v pilotní fázi vyšetřeno a je připraveno 
k analýze 42 pacientů s MCI a 47 kontrolních osob. Průměrný věk osob s mírnou kognitivní 
poruchou byl 62,3 let, u kontrol 58,7 let. 

Průměrný věk počátku onemocnění ve skupině případů byl u mužů 61 let (SD 19, min. 42, 
max. 80) a 57,9 let u žen (SD 15,58, min. 39, max. 89). 
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V souboru osob s MCI bylo 47,62 % respondentů se vzděláním nejméně středoškolským 
nebo vyšším, nejvíce bylo osob se vzděláním vyučen (42,86 %). V souboru kontrolních osob 
získalo 59,57 % vzdělání minimálně středoškolské nebo vyšší. Mezi sledovanými soubory 
však zatím nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve výši dosaženého vzdělání (p = 0,259). 
 
Výskyt ACH v rodině uvedlo celkem 6 osob (14,3 %) ve skupině případů. Ve 4 případech se 
jednalo o matku, ve dvou o otce. V kontrolním souboru uváděly výskyt ACH v rodině pouze 
dvě osoby. V jednom případě se jednalo o matku, ve druhém o otce.  
 
Diskuse 
Většina odborníků považuje MCI za jakýsi předstupeň demence, jde o předěl mezi 
fyziologickým stárnutím a zjevnou patologií spojenou s kognitivním deficitem, tedy demencí 
(5). Projekt Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy se touto problematikou 
zabývá. V dalším projektu jsou sledovány rizikové faktory Alzheimerovy choroby a jsou 
předpokládána stejná rizika.  
 
Věk osob s MCI je oproti nemocným Alzheimerovou chorobou nižší, oproti hranici 65 let, 
která určuje rozdíl mezi formami choroby je cca 3 roky. Přesné stanovení začátku 
onemocnění jak MCI, tak ACH je velmi obtížné, často nemožné. V obou případech se vychází 
z data stanovení diagnózy, což v případě ACH může být i po několikaleté prodromální fázi. 
ACH je až 3x častější u žen (6,7,8). Nyní předložený projekt je zatím velmi malý, ale i zde je 
výskyt kognitivního defektu častější u žen (1,6x). Lze očekávat nárůst rozdílu při rozšíření 
souboru. Vyšší vzdělání je udáváno jako protektivní faktor úbytku kognice, následně i rozvoje 
ACH (9). Ve výši dosaženého vzdělání nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Ve skupině 
případů bylo uváděno nejčastější dosažené vzdělání vyučen, v kontrolním souboru 
středoškolské. Výskyt ACH v rodině je ve sledovaných souborech malý.  
 
V pilotním souboru je zatím velmi málo respondentů, takže výsledky analýz rizikových 
faktorů by byly málo validní a interpretace výsledků by mohly být zavádějící. V tomto 
kalendářním roce by mělo být vyšetřeno 150 nových případů a 150 kontrol, poté budou 
prováděny další analýzy včetně genetických faktorů. 
 

Závěr 
Mírná kognitivní porucha se stává velkou výzvou jak pro výzkumnou oblast, tak pro klinickou 
praxi. Jedná se o onemocnění spojené s poruchou kognitivních funkcí, která je označována 
jako přechodná fáze mezi kognitivními změnami u fyziologického stárnutí a časné demence. 

Ve studii Genetika a epidemiologie Mírné kognitivní poruchy nadále pokračuje sběr dat. 
Projekt bude ukončen na konci roku 2019. Je očekáváno, že po ukončení studie a 
významném zvětšení obou sledovaných souborů, přinese analýza jednotlivých rizikových 
faktorů, a to především faktorů genetických, významnější výsledky, které by mohly být 
velkým přínosem v prevenci jak vzniku kognitivního defektu, tak v časné léčbě Alzheimerovy 
choroby. 
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SKÚMANIE FYZICKEJ AKTIVITY VO VYBRANEJ SKUPINE 

ADOLESCENTOV VO VZŤAHU K NADHMOTNOSTI A OBEZITE 

S. Kelčíková, L. Mazúchová, Z. Kraftová 

Ústav pôrodnej asistencie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave,  
Slovenská republika 

 
Abstrakt 
Úvod: Nadhmotnosť a obezita sú jedným z hlavných verejno-zdravotných problémov a jeho 
incidencia sa spája hlavne s nesprávnym spôsobom života. Cieľom štúdie bolo posúdiť fyzickú 
aktivitu adolescentov stredných škôl v okrese Ružomberok.  
 
Materiál a metódy: Bola použitá exploratívna metóda dotazníka vlastnej konštrukcie na 
vzorke 327 študentov 4. ročníkov z okresu Ružomberok. Responzibilita bola 83,2% (n=272). 
Údaje boli analyzované pomocou deskriptívnej štatistiky a Chi kvadrát testu (p < 0,05).  
 
Výsledky: Analýza BMI preukázala u 9,2% adolescentov BMI ≥ 25 kg/m². Deskriptívna 
prierezová štúdia odhalila riziko fyzickej aktivity (preferencia pasívneho trávenia voľného 
času 62,2% dievčat a 57,8% chlapcov; 52,6% študentov trávi čas za počítačom viac ako 2 
hodiny) vo vzťahu k nadhmotnosti a obezite. Preukázali sa štatisticky významné rozdiely 
z hľadiska pohlavia (p˂ 0,05). 
 
Záver: Preukázané pasívne trávenie voľného času môže viesť k riziku vzniku nadhmotnosti 
a obezity a s nimi súvisiacou prevalenciou zdravotných  komplikácii, ktoré sú v korelácií so 
zvýšenou morbiditou a mortalitou.  
 
Kľúčové slová: obezita, nadhmotnosť, životný štýl, adolescenti, prevencia, fyzická aktivita  
 
 
Úvod 
Na zdravie populácie vo významnej miere vplýva meniaci sa životný štýl (vysoký energetický 
príjem, fyzická inaktivita, zlé stravovacie návyky a iné), ktorý ovplyvňuje incidenciu 
nadhmotnosti a obezity. V populácii nadhmotnosť a obezita nekontrolovateľne narastá spolu 
s výskytom iných závažných chronických ochorení a spôsobuje množstvo zdravotných 
komplikácií (1–3). WHO odhaduje, že 1,9 milióna úmrtí na celom svete je spôsobené fyzickou 
inaktivitou a najmenej 2,6 milióna úmrtí sú výsledkom nadhmotnosti alebo obezity (4,5).  
 
V Európskej únii (EÚ 27) trpí nadhmotnosťou a obezitou 60,0% dospelých a 20,0% detí 
školského veku. To zodpovedá asi 260 miliónov dospelých a viac ako 12 miliónov detí 
školského veku (6). IASO v roku 2013 v Londýne aktualizovala informácie o nadhmotnosti 
detí a adolescentov v krajinách EÚ 27 a z výsledkov vyplýva, že nadváhou trpia vo väčšej 
miere chlapci ako dievčatá (7). Potvrdzuje to aj správa, ktorá prezentuje dáta z prieskumu 
Health Behaviour in School Aged Children 2009/2010 (ďalej len HBSC) na Slovensku kde 
výskyt nadmernej telesnej hmotnosti u dievčat vo veku 11, 13 a 15- ročných nepresiahol 
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jednu desatinu. U chlapcov sa výskyt nadmernej telesnej hmotnosti pohyboval medzi 13- 
15%. Vo všetkých vekových skupinách chlapci výrazne prevyšovali vo výskyte nadhmotnosti 
a obezity dievčatá a dokonca u 13-ročných až trojnásobne (8).  
Podpora zdravého životného štýlu v  období dospievania je dôležitá najmä z dôvodu 
formovania celoživotných návykov (9). Toto obdobie je sprevádzané rizikovým správaním 
(inaktivitou, fajčením, konzumáciou alkoholu, užívaním drog, nedodržiavaním základných 
hygienických návykov, nebezpečným sexuálnym životom a iné). Za posledné roky sa 
preferencia inaktívneho spôsobu života stáva súčasťou života mladej populácie, podstatne 
viac času trávia za počítačmi, televíznymi obrazovkami. Predpokladá sa, že spomínané 
trávenie voľného času bude príčinou nárastu prevalencie nadhmotnosti a obezity vo svete 
v nasledujúcich rokoch života (2,5).  
 
Hagell et al. (9) apelujú na význam prevencie a včasnej intervencie nie len u malých detí, ale 
aj v období adolescencie. Pochopenie vzorcov zdravého správania dospievajúcich zlepšuje 
podporu zdravia a vedie k zabráneniu vzniku alebo eskalovaniu dlhodobých ťažkostí, ktoré 
môže obezita zapríčiniť. Dôraz pozornosti sa orientuje práve na deti a adolescentov, lebo ak 
obezitou trpia tieto vekové kategórie, tak takmer s istotou budú obezitou trpieť aj 
v dospelosti. Preto je potrebné aby sa tomuto problému venovala väčšia pozornosť vo 
všetkých spoločenských sférach, v širších súvislostiach prostredníctvom ovplyvňovania 
životného štýlu, správania, povedomia ako aj efektívnej štátnej politike, vychádzajúcej 
z vedomostí o zdravotnom stave obyvateľstva s dôrazom na fyzickú aktivitu ale aj na stav 
spotreby potravín.  
 
Cieľ 
Cieľom štúdie bolo posúdiť životný štýl (ŽŠ) adolescentov stredných škôl v okrese 
Ružomberok vo vzťahu k nadhmotnosti a obezite. Zamerať sa na identifikáciu hodnoty  BMI 
a sledovanie vzťahu medzi fyzickou aktivitou adolescentov a socio-demografickými faktormi 
(pohlavie, bydlisko, vzdelanie rodičov).  
 
Materiál a metodika 
Práca má charakter kvantitatívnej prierezovej štúdie. 
 
Súbor  
Výskumný súbor tvorilo 272 respondentiek. Výber bol zámerný, nenáhodný. Pre súbor boli 
vopred určené zaraďovacie (inkluzívne) kritéria: študenti 4. ročníkov stredných škôl 
a písomný súhlas respondentov so zaradením do štúdie. Z celkovej vzorky 272 (100%) 
z hľadiska pohlavia bolo 69,5% dievčat a 30,5% chlapcov, z hľadiska bydliska v meste žilo 
41,9% a na dedine 59,1% študentov, z hľadiska najvyššieho ukončeného vzdelania jedného 
z rodičov bolo 52,6% so stredoškolským s maturitou, 18,4% so vzdelaním strednej školy bez 
maturity a 29,0% malo rodičov s vysokoškolským vzdelaním. 
 
Zber dát 
Na zber relevantných údajov bol použitý neštandardizovaný dotazník vlastnej konštrukcie. 
Pilotná štúdia bola realizovaná s 10 respondentami z okresu Ružomberok vo veku 16-18 
rokov. Na základe pilotáže sa modifikovali problematické formulácie niektorých položiek. 
Dotazník bol koncipovaný tak, aby sa posúdil životný štýl adolescentov v najhlavnejšie 
ovplyvniteľných oblastiach životného štýlu, ktoré zapríčiňujú vznik nadmernej telesnej 
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hmotnosti: fyzická aktivita a trávenie voľného času; stravovanie a príjem tekutín a spánok. 
Obsahoval 20 položiek a štyri položky o demografických údajoch (údaje k výpočtu BMI – vek, 
váha, výška; pohlavie; bydlisko; vzdelanie rodičov). Respondenti si vyberali zo signovaných 
odpovedí: 1- nikdy, 2- občas, 3- často, 4- veľmi často, 5- neustále. Ide o polytomické položky 
s úplným výberom, so zisťovaním frekvencie s položkou. Dotazník obsahoval jednu 
dichotomickú položku (5. otázka), pri ktorej bol výber z dvoch možných odpovedí (áno/nie). 
Zber empirických údajov prebiehal v piatich stredných školách okresu Ružomberok 
(Gymnázium sv. Andreja, Obchodná akadémia, Stredná zdravotnícka škola M.T. Schererovej, 
Škola úžitkového výtvarníctva a Spojená škola- Stredná odborná škola obchodu a služieb), 
kde sa získal písomný súhlas riaditeľov škôl s realizáciou prieskumu. Išlo o priamy kontakt 
distribúcie, či už kolektívnym stretnutím s respondentmi, alebo sprostredkovane s triednymi 
učiteľmi, ktorým boli osobne poskytnuté inštrukcie s požiadavkou na anonymné vyplnenie 
dotazníka. Respondentom bol dotazník poskytnutý v tlačenej verzii.  Dosiahla sa určitá 
reprezentatívnosť, ale závery výskumu sa interpretujú len na podmienky tohto súboru. 
Vyplnený dotazník sa vhadzoval do označenej schránky (umiestnenej v budove príslušnej 
školy). Responzibilita dotazníkov bola 83,2% (n=272). Celkovo sa distribuovalo 327 
dotazníkov. Zo získaných dotazníkov (n=288) bolo 16 vyradených z dôvodu chybného, alebo 
neúplného vyplnenia jednotlivých položiek. Pre účely štúdie bolo súhrnne použitých 272 
dotazníkov. 

 
Analýza dát 
Na štatistickú analýzu boli použité vybrané štatistické funkcie, ktoré sú súčasťou Microsoft 
Office Excel 2007. Štatistické testovanie sa realizovalo použitím jednorozmernej 
deskriptívnej štatistiky. Na zisťovanie rozdielov medzi vybranými skupinami bol použitý Chi 
kvadrátový test. Výsledok analýz bol považovaný za štatisticky významný, ak P-hodnota testu 
bola menšia ako 0,05 (P < 0.05). V prípade, ak početnosti boli menšie ako 5 použila sa 
Yatesovu korekcia Chí- kvadrátu. 

 
Výsledky 
V popise výsledkov sa venujeme analýze získaných údajov v oblasti fyzickej aktivity a trávenia 
voľného času.   
 
Tabuľka 1 popisuje získané údaje pre výpočet BMI (body mass indexu) podľa WHO (10) (vek, 
výška a telesná hmotnosť) a zohľadňuje štatistický významný vplyv BMI vo vzťahu k pohlaviu 
(dievča, chlapec), bydlisku (mesto, dedina) a ukončenému vzdelaniu rodičov (základné, 
stredoškolské a vysokoškolské) pomocou Chi kvadrát test nezávislosti so stupňom 
signifikancie   p <0.05. 
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Tab. 1  Charakteristika BMI a štatistický významné rozdiely z hľadiska pohlavia, bydliska a ukončeného 
vzdelania  

Premenné BMI (n= 272) ∑ p* 

<18,5 18,5-24,9 ≥25 

n (%) n (%) n (%)  

pohlavie dievčatá  28 (14,8%) 150 (79,4%) 11 (5,8%) 189 (69,5%) Yatesova p-
hodnota 

0,00502 

chlapci   4 (4,8%)   65 (78,3%) 14 (16,9%)   83 (30,5%) 

bydlisko mesto 14 (12,3%)   89 (78,1%) 11 (9,7%)  114 (41,9%)  

0,94507 

dedina 18 (11,4%) 126 (79,8%) 14 (8,9%)  158 (58,1%) 

najvyššie 
ukončené 
vzdelanie 
jedného z 
rodičov 

SŠ bez maturity   5 (10%)   36 (72,0%) 9 (18,0%)    50 (18,4%)  

 

0,17218 

SŠ s maturitou 19 (13,3%) 113 (79,0%) 11 (7,7%) 143 (52,6%) 

VŠ   8 (10,1%)   66 (83,5%)   5 (6,3%)   79 (29,0%) 

Celý súbor  32 (11,8%) 215 (79,0%) 25 (9,2%) 272 (100%)  

* SŠ – stredná škola, VŠ- vysoká škola; p*- p- hodnota Chi kvadrátový test a Yatesova p-hodnota 

 
Z celkového súboru u väčšiny 79,0% respondentov sa BMI hodnota vypočítala v rozmedzí 
normálnej telesnej hmotnosti, nadhmotnosti alebo obezity u 9,2% respondentov a z nich u 2 
(0,74%) študentov bola BMI > 30 kg/ m². Priemerná hodnota BMI respondentov bola 21,5 
kg/ m² (±2,72).  

 
Analýza BMI vo vzťahu k pohlaviu, bydlisku a ukončenému vzdelaniu 
Priemerná hodnota BMI z hľadiska pohlavia sa preukázala menšia u dievčat v porovnaní 
s chlapcami (21,1 kg/ m² (±2,57) vs 22,5 kg/ m² (±2,82). Preukázal sa štatisticky významný 
rozdiel z hľadiska pohlavia (Yatesova p-hodnota= 0,00502).  
 
Z hľadiska bydliska sa preukázala nadhmotnosť alebo obezita u 9,7% respondentov žijúcich v 
meste a  8,9% žijúcich na dedine. Priemerná hodnota BMI žijúcich na dedine bola 21,7 kg/m²  
(±2,82) a v meste 21,4 kg/ m²  (±2,57). Rozdiel medzi mestom a dedinou sa nepreukázal 
štatisticky významný  (p= 0,94507). 
 
Z hľadiska najvyššie ukončeného vzdelania jedného z rodičov sa preukázala nadhmotnosť 
alebo obezita u 6,3% študentov, ktorých rodičia dosiahli vysokoškolské vzdelanie. Takmer 
1/5 respondentov, ktorých rodičia dosiahli stredoškolské vzdelanie bez maturity sa 
vypočítala BMI ≥ 25 kg/ m². Priemerná hodnota BMI študentov, ktorých rodičia dosiahli 
stredoškolské vzdelanie s maturitou bola 21,3 (±2,62), stredoškolské vzdelanie bez maturity 
bola 22,1 (±3,37). Rozdiel medzi vzdelaním rodičov sa nepreukázal štatisticky významný (p= 
0,17218). 

Tabuľka 2 popisuje vybrané opisné charakteristiky odpovedí  v oblasti fyzickej aktivity 
z hľadiska pohlavia. 
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Tab. č. 2 Fyzická aktivita respondentov v porovnaní s pohlavím 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hrubým 
písmom 
sú 
vyznačen
é 
štatistick
y 
významn

é výsledky. 7E-07 je tzv. vedecký tvar čísla    
 (scientific notation) znamená 7x10 -7  alebo 0,0000007 používa sa vtedy, keď by bolo nutné použiť príliš veľa 
desatinných miest (Stapel,2014)  

 
Z celkového počtu (n=272)  adolescentov sa 56,3% nevenuje fyzickej aktivite trvajúcej aspoň 
30 minút/denne. Fyzicky inaktívnejšie (tzn. fyzickú aktivitu trvajúcu 30 minút nevykonávajú 
vôbec resp. len občas) sú dievčatá 66,1% v porovnaní s chlapcami 33,7%. Z hľadiska 
charakteru pohybovej aktivity 37,5% chlapcov najčastejšie preferuje silové pohybové 
aktivity, 30,1% pohybové aktivity koordinačného charakteru a 15,7% preferuje aeróbnu 
pohybovú aktivitu. Dievčatá sa silovej pohybovej aktivite venujú menej ako chlapci (20,6% vs 
37,5%), 17,5% dievčat preferuje aktivity koordinačného charakteru. Najviac 37,0% dievčat 
uprednostňuje aeróbnu pohybovú aktivitu.  Preukázal sa štatisticky významný rozdiel 
medzi pohlavím vo fyzickej aktivite (7E-07) a v charaktere pohybovej aktivity (Yatesova p - 
0,00033). Viac chlapcov svoj voľný čas trávi (často až neustále) aktívnejšie v porovnaní 
s dievčatami (65,0% vs 40,2%). Z celkového počtu väčšina 61,0% respondentov trávi svoj 
voľný čas pasívne, z toho za počítačom viac ako 4 hodiny, viac chlapci ako dievčatá (19,3% vs 
11,6%). 
  
Z hľadiska bydliska fyzickú aktivitu viac preferujú respondenti žijúci na dedine  v porovnaní 
s mestom (58,5% vs 53,3%). Pasívnejšie (často až neustále) trávia svoj voľný čas respondenti 
žijúci v meste v porovnaní s dedinou (63,1% vs 59,5%).  
 
Z hľadiska najvyššie ukončeného vzdelania pasívnejšie (často až neustále) trávia svoj voľný 
čas študenti, ktorých aspoň jeden z rodičov má ukončené vysokoškolské vzdelanie 
v porovnaní so stredoškolským vzdelaním s maturitou a stredoškolským vzdelaním bez 

Pohlavie Dievčatá 

(n=189) 

Chlapci 

(n=83) 

Spolu 

(n=272) 

štatistická 
významnosť 

Znenie položky n % n % n % (p<0,05) 

1. Denne sa venujem fyzickej aktivite 
trvajúcej aspoň 30 minút 
(nikdy/občas) 

125 66,
1 

28 33,
7 

153 56,3 7E-07 

2.Uprednostňujem silovú pohybovú 
aktivitu 

 

39 20,
6 

31 37,
4 

70 25,7 Yatesova p-
hodnota 

0,00033 

3. Trávim aktívne voľný čas 

 (často/ veľmi často/ neustále) 

76 40,
2 

54 65,
0 

130 47,8 0,00016 

4. Trávim voľný čas pasívne   

(často/veľmi často/neustále) 

118 62,
5 

48 57,
8 

166 61,0 0,47341 

5.Znížila sa moja pohybová aktivita 
na úkor sociálnych sietí 

70 37,
0 

26 31,
3 

96 35,3 0,36401 

6.Denne strávim čas za počítačom 
viac ako 2 hodiny. 

94 49,
7 

49 59,
1 

143 52,6 0,15719 

7. Denne strávim čas pred televíziou 
viac ako 2 hodiny. 

52 27,
5 

25 30,
1 

77 28,3 0,66043 
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maturity (64,6% vs 62,0% vs 58,8%).  Z hľadiska bydliska a ukončeného vzdelania rodičov sa  
nepreukázali štatisticky významné rozdiely. 
 
Diskusia 
Výsledky kvantitatívnej štúdie preukázali v skúmanom súbore relatívne nízke percento 9,2% 
adolescentov s BMI ≥ 25 kg/m², čo je nižšie percento v porovnaní s výskytom nadhmotnosti 
a obezity v sledovaných nitrianskych stredných školách. Zo vzorky 450 študentov 
v nitrianskych školách, trpí nadhmotnosťou a obezitou 10,9% respondentov, z toho viac 
chlapcov (28,0%) ako dievčat (21,0%) (11). Taktiež aj Asian Oceanian Association for the 
Study of Obesity (12) zistila, že nadmernou telesnou hmotnosťou u južných európskych detí 
a adolescentov (n=2814 vo veku 6- 12 rokov) trpia viac chlapci (31,9%) ako dievčatá (30,4%), 
čo sa potvrdilo aj v nami skúmanom súbore. V súčasnej štúdii sa preukázali štatisticky 
významné rozdiely medzi pohlavím (Yatesova p hodnota = 0,005). Na riziko nadmerného 
množstva telesného tuku vo vzťahu k veku poukazujú Martin et al. (13) v zmysle skutočnosti, 
že nadmerný telesný tuk v mladosti, pravdepodobne pretrváva až do dospelosti a je spojený 
s fyzickými psychosociálnymi komorbiditami.  
 
Autorky Dobiášová a Bučková (14) uvádzajú, že nevýhodou BMI je, že nerozlišuje medzi 
hmotnosťou tuku a hmotnosťou svalov, či vody v organizme. Napríklad jednotlivci s 
nadpriemerne rozvinutou svalovou hmotou alebo jednotlivci s výraznými opuchmi môžu mať 
index telesnej hmotnosti viac ako 30, ale nemajú nadmerné množstvo telesného tuku 
v organizme. Táto skutočnosť mohla byť uplatnená aj v prípade nami sledovanej vzorky, 
keďže u 6 chlapcov a  1 dievčaťa bola vypočítaná hodnota BMI ≥ 25 kg/ m², pričom sa 
pravidelne venujú silovej pohybovej aktivite a to 30 minút pohybovej aktivity strednej 
intenzity 5x týždenne alebo 20 minút intenzívnej pohybovej aktivity 3x týždenne.  
 
Primárnym cieľom sledovanej štúdie bolo posúdiť fyzickú aktivita adolescentov vo vzťahu 
k nadhmotnosti a obezite. V literatúre sa fyzická aktivita vníma ako akákoľvek činnosť, pri 
ktorej sa zvýši frekvencia srdca. Za minimálnu dĺžku trvania dennej pohybovej aktivity sa 
pokladá 30 minút. WHO odporúča pre deti a adolescentov dennú 60 minútovú pohybovú 
aktivitu mierneho až intenzívneho charakteru (15, 16). 
 
V skúmanej vzorke dennú fyzickú aktivitu trvajúcu aspoň 30 minút denne nevykonáva, alebo 
len občas vykonáva 56,3% študentov, z toho 6,3% je úplne inaktívnych. Z hľadiska pohlavia 
66,1% dievčat a 33,7% chlapcov sa venuje fyzickej aktivite len občas resp. sa nevenuje 
fyzickej aktivite vôbec (Tab.2). Môžeme konštatovať, že dievčatá sú v porovnaní  s chlapcami 
inaktívnejšie. Preukázala sa štatistická významnosť rozdielov vo fyzickej aktivite medzi 
pohlavím (p=0,000). Podobné výsledky sa preukázali vo výskume v Indii v meste Chennai, na 
vzorke 1842 adolescentov. Fyzickú aktivitu nevykonáva resp. vykonáva len minimálne 58,9% 
adolescentov a 10,3% nevykonáva vôbec pohybovú aktivitu. Taktiež dievčatá sú fyzicky 
inaktívnejšie (68,0%) (17).  
 
Preukázali sa štatisticky významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v aktívnom 
trávením voľného času (p=0,000). Chlapci sú aktívnejší v trávení svojho voľného času ako 
dievčatá (65,0% vs 40,2%). Avšak zaujímavým zistením vo výskumnom súbore bola 
skutočnosť, že v pasívnom trávení voľného času sa nepreukázali štatisticky významné 
rozdiely medzi pohlavím (p=0,473). S pasívnym trávením voľného času úzko súvisí sledovanie 



AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

149 
 

televízie,  trávenie času za počítačmi, notebookmi a rôznymi technickými vymoženosťami 
súčasnosti („screen time“). Z celej výskumnej vzorky trávi za počítačom (viac ako 2 hodiny) 
viac ako polovica 52,6% adolescentov. Z toho 16,5% adolescentov trávi približne 3 hodiny za 
počítačom, a dokonca 14,0% je za počítačom viac ako 4 hodiny.  
 
Viac ako 2 hodiny trávi pred televíziou z celkového súboru 28,3% adolecsentov, čo je o niečo 
menej, ako sa preukázalo v spomínanej štúdii  Rani a Sathiyasekaran (17) (32,9% - vek 15 – 
18 rokov). Podobný výskum trávenia času sledovaním televízie bol realizovaný aj na 
Slovensku štúdiou HBSC u 11, 13 a 15 ročných, pričom sa preukázalo, že adolescenti sledovali 
viac ako 2 hodiny televíziu priemerne v 72,0%-tách. Tieto významné rozdiely medzi 
skúmaným súborom a štúdiou HBSC 2009/2010 mohli byť zapríčinené odlišnou vekovou 
kategóriou (8). Pasívne trávenie času za počítačom a televíziou tzv. „screen time“ (viac ako 
dve hodiny) sa preukázal aj v štúdii Al-Hazzaa et al. (18) u 88,0% saudských (n=1 648),  90,8% 
britských (n=1 158), 52,4%  grécko-cyperských,  46,0% fínskych a 52,4% - 71,0% americkej 
mládeže vo veku 14- 18 rokov.   
 
Limitácie výskumu  
Uvedené výsledky a zistenia je dôležité vnímať vzhľadom na limity štúdie. V našom prípade 
predstavuje limitáciu výskumu zámerný výber respondentov, v dôsledku ktorého je možné 
závery interpretovať a generalizovať len na uvedený výberový výskumný súbor. Taktiež 
relatívne nízky počet respondentov (n=272) a to študenti z jedného okresu Ružomberok sa 
stáva protiargumentom generalizácie našich zistení na celý kontext slovenských dievčat 
a chlapcov. Štúdiu z tohto hľadiska môžeme považovať len za parciálnu. Je potrebné 
realizovať rozsiahlejšie výskumné štúdie v tejto problematike (nadregionálne, celonárodné, 
príp. medzinárodné), s použitím rovnakej metodiky s cieľom zistiť, do akej miery sú naše 
zistenia pre slovenských adolescentov relevantné a špecifické – to bude možné komparáciou 
výsledkov získaných v rôznom kontexte, prípadne v iných druhoch vzdelávacích inštitúcií (II 
stupeň základných škôl, stredné školy, vysoké školy), iných vekových kategóriách. Taktiež 
použitý dotazník nemusí v plnej miere reflektovať fyzickú aktivitu, úroveň správania 
a návykov adolescentov v trávení voľného času (subjektívne vyjadrenia študentov, údaje bez 
možnosti podporiť zistenia rozhovorom, atropometrickým meraním). Zmiešaný výskum 
implikujúci aj rozhovor s pedagógmi, rodičmi by bol z tohto aspektu vhodnou voľbou pre 
objektivizáciu a zdôvodnenie zistení horších návykov v trávení voľného času z hľadiska 
pohlavia. Taktiež je dôležité zdôrazniť, že obsah a rozsah práce nevyčerpáva všetky čiastkové 
oblasti, ktoré v sebe zahŕňa problematika fyzickej aktivity v celej súvislosti. Napriek 
uvedeným limitáciám výskumu, sa domnievame, že naša štúdia priniesla konštruktívne 
výsledky a môže byť prínosom pre edukačnú prax.  
 
Záver 
Táto štúdia preukázala u väčšiny adolescentov preferenciu fyzickej inaktivity, preukázala 
významný vplyv pohlavia na fyzickú aktivitu a trávenie voľného času. Toto zistenie je 
významné pre argumentáciu účinnej edukácie (zvýšiť povedomie a návyky v zmysle zmeny 
životného štýlu, s dôrazom na zníženie kalorického príjmu, zníženia sedanterizmu) a 
realizácie efektívnych stratégií prevencie (proti sedantizmu, pasívnemu tráveniu voľného 
času) u adolescentov. Tieto intervencie je treba vnímať za dôležitý aspekt ochrany a podpory 
zdravia mládeže. Vnímame za potrebné realizovať komplexné štúdie na odhaľovanie 
akýchkoľvek vzťahov medzi životným štýlom a nadhmotnosťou, obezitou s dôrazom na 
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zaužívané stereotypy vo fyzickej aktivite, stravovaní, spánku adolescentov a ďalšími socio-
demografickými faktormi. 
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Abstrakt 
Úvod: Karcinóm prsníka je najčastejšou formou malignity u žien. Celosvetovo sa ročne 
diagnostikuje viac ako 1,5 milióna nových prípadov. Cieľom práce bolo porovnať vedomosti 
a postoje študentiek lekárskej a nelekárskej fakulty o prevencii karcinómu prsníka. 

Materiál a metodika: Použitý bol dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý bol  distribuovaný 100 
študentkám (50 z lekárskej a 50 z nelekárskej fakulty). Výsledky boli spracované vo forme 
grafov s uvedením absolútnych počtov a percent. Za štatisticky významné boli považované 
hodnoty p˂0,05. 
 
Výsledky: Až 76% študentiek nelekárskej fakulty nevedelo zvoliť najvhodnejší deň pre 
samovyšetrovanie prsníkov. Samovyšetrovanie vykonávalo 88% študentiek lekárskej a 44% 
nelekárskej fakulty. Preventívnu gynekologickú prehliadku pravidelne absolvovalo 84% 
študentiek lekárskej a 42% študentiek nelekárskej fakulty. Napriek nedostatočným 
vedomostiam si 78% študentiek nelekárskej fakulty myslelo, že o karcinóme prsníka sa 
hovorí dostatočne. 
 
Závery: Vedomosti študentiek nelekárskej fakulty boli nedostatočné. Je potrebné zvýšiť 
informovanosť o ochorení, venovať sa jeho prevencii už v detskej populácii a využiť potenciál 
internetu v rámci edukácie o tomto ochorení. 
 
Úvod 
V súčasnej dobe v rozvinutých krajinách prevažujú najmä chronické neinfekčné ochorenia, 
medzi ktoré patria aj nádorové ochorenia. Charakterizované sú zdĺhavým priebehom 
a náročnou liečbou. Karcinóm prsníka je multifaktoriálne podmienené ochorenie 
s rozdielnym výskytom v rôznych geografických a etnických skupinách, čo je podmienené 
génovoenvironmentálnou interakciou. V populácii žien je to najčastejšie sa vyskytujúci druh 
rakoviny. Počet prípadov ochorenia narastá aj vďaka moderným diagnostickým metódam, 
ktoré umožňujú včasnú diagnostiku a následne aplikáciu správnej liečby, čím sa zlepší i 
prognóza pre pacientky (10). 
 
Trend výskytu karcinómu prsníka má dlhodobo stúpajúci charakter. Vďaka rozvoju vedy 
v oblasti zdravotníctva sú hodnoty mortality vzhľadom na vysoké hodnoty incidencie 
priaznivé. Napriek tomu je potrebné ďalej hľadať možnosti akou formou prevencie zabrániť 
vzniku ochorenia, akou diagnostickou technikou zachytiť ochorenie ešte pred jeho 
vypuknutím, ako vyliečiť pacientky bez poškodenia ostatných tkanív a ako minimalizovať 
traumu, ktorú pacientky prežívajú pri liečbe nádorového ochorenia (5). 
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Cieľom našej práce bolo zistiť, či existujú rozdiely vo vedomostiach a postojoch spojených 
s karcinómom prsníka u študentiek lekárskej a nelekárskej fakulty. Je predpoklad, že 
teoretické vedomosti by mali byť lepšie na strane študentiek lekárskej fakulty. S 
vedomosťami sú spojené aj postoje, preto sme sa snažili zistiť aj akou mierou študentky 
lekárskej fakulty ovplyvňuje štúdium v bežnom živote, napr. pri starostlivosti o svoje zdravie, 
pri realizácii samovyšetrovania prsníkov, či frekvencii absolvovania preventívnych 
gynekologických prehliadok. Tieto zistenia sme porovnali so zisteniami v skupine študentiek 
nelekárskej fakulty, ktoré nemajú informácie o tejto problematike sprostredkované priamo v 
škole a nestretávajú sa s touto témou tak často.  
 
 
Materiál a metódy 
Výskum vedomostí a postojov sme realizovali prostredníctvom anonymného dotazníka 
vlastnej konštrukcie, určeného len pre ženy. Dotazník obsahoval 16 otázok. V úvode boli 3 
otázky týkajúce sa demografických údajov (vek, miesto bydliska a fakulta) a ďalej 13 otázok 
uzavretého typu týkajúcich sa prevencie karcinómu prsníka. Otázka č. 8 predurčovala, či 
budú respondentky odpovedať na otázku č. 9 alebo č. 10.  
 
Distribúcia dotazníkov sa uskutočnila v priebehu mesiacov november a december 2014. 
Rozdaných bolo 100 dotazníkov, študentky lekárskej fakulty vyplnili 50 dotazníkov 
a študentky nelekárskej fakulty rovnako 50 dotazníkov. Návratnosť bola 100%. Získané údaje 
sme spracovali v programe Microsoft Excel 2007 s využitím štatistických funkcií. Výsledky 
sme následne prezentovali prostredníctvom grafov, s uvedením absolútnych počtov a %. 
Pomocou Fisherovho Chí-kvadrátového testu sme vykonali porovnanie, za štatisticky 
významné sme považovali hodnoty p < 0,05. 

 
Výsledky 
Ďalej prezentujeme vybrané zaujímavé zistenia. Priemerný vek respondentiek z lekárskej 
fakulty bol 22,62 ± 1,34 roka a 22,36 ± 1,54 roka u študentiek nelekárskej fakulty (od 19 do 
24 rokov). Na otázku ako často by sa malo realizovať samovyšetrovanie prsníkov správne 
(1x/mesiac) odpovedalo 48 (96%) študentiek lekárskej fakulty a 27 (54%) študentiek 
nelekárskej fakulty. Nesprávne možnosti (1x/6 mesiacov, 1x/rok) označili 2 (4%) študentky 
lekárskej fakulty a 23 (46%) študentiek nelekárskej fakulty. Rozdiely boli štatisticky významné 
(p ˂ 0,05). Z celkového počtu 100 respondentiek správne odpovedalo 75% respondentiek.   
  

 
Graf č. 1 Vedomosť o frekvencii samovyšetrovania prsníkov 
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Otázku týkajúcu sa načasovania samovyšetrovania prsníkov správne (po skončení 
menštruácie) zodpovedalo 43 (86%) študentiek lekárskej fakulty a 12 (24%) študentiek 
nelekárskej fakulty. Nesprávne možnosti (pred začatím menštruácie, počas menštruácie, 
nezáleží na tom), ktoré sme zlúčili do jednej skupiny, označilo 7 (14%) študentiek lekárskej 
fakulty a 38 (76%) študentiek nelekárskej fakulty. Rozdiely boli štatisticky významné (p ˂ 
0,05). Zo 100 respondentiek správne odpovedalo 55%. 
 

 
Graf č. 2 Vedomosť o vhodnom načasovaní samovyšetrovania prsníkov 

V ďalšej otázke sme sa zamerali na zistenie, či študentky vykonávajú samovyšetrovanie 
prsníkov bez zisťovania frekvencie realizácie. Kladne odpovedalo 44 (88%) študentiek 
z lekárskej fakulty a 22 (44%) študentiek z nelekárskej fakulty. Negatívne na otázku 
odpovedalo 6 (12%) študentiek lekárskej fakulty a 28 (56%) študentiek nelekárskej fakulty. 
Rozdiely boli štatisticky významné (p ˂ 0,05). Zistili sme, že z celého súboru vykonáva 
samovyšetrovanie prsníka v neurčitom intervale 66% respondentiek.  

 

 
Graf č. 3 Realizácia samovyšetrovania prsníkov 

Zamerali sme sa i na frekvenciu absolvovania preventívnych gynekologických prehliadok. 
Odpoveď „1x/rok“ zvolilo 42 (84%) študentiek lekárskej fakulty a 21 (42%) študentiek 
nelekárskej fakulty. Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvuje 1x/2 roky 8 (16%) 
študentiek lekárskej fakulty a 22 (44%) študentiek nelekárskej fakulty. 4 študentky (8%) 
označili odpoveď „nechodím“. Rozdiely boli štatisticky významné (p ˂ 0,05). Pravidelne 
(1x/rok) na preventívne prehliadky chodilo 63% zo všetkých respondentiek. 
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Graf č. 4 Frekvencia absolvovania preventívnych gynekologických prehliadok 

Zaujímalo nás, aký je názor respondentiek na osvetu a povedomie o karcinóme prsníka. 
V skupine študentiek lekárskej fakulty odpoveď „áno“ o tejto téme sa hovorí dostatočne, 
zvolilo 30 (60%) študentiek a v skupine nelekárskej fakulty to bolo 39 (78%) študentiek. 
Odpoveď „nie“ označilo 20 (40%) študentiek lekárskej fakulty a 11 (22%) študentiek 
nelekárskej fakulty. Rozdiel medzi súbormi nebol štatisticky významný (p = 0,0836). Väčšina 
– spolu 69% všetkých respondentiek – zvolili odpoveď, že sa o karcinóme prsníka hovorí 
dostatočne.  

 

 
Graf č. 5 Úroveň povedomia o karcinóme prsníka 

Diskusia 
Nádorové ochorenia sú po ochoreniach kardiovaskulárneho systému druhou najčastejšou 
príčinou smrti v rozvinutých krajinách sveta. Za následok majú 20 až 25% z celkového počtu 
úmrtí (9). Vznik nádorového ochorenia je podmienený najmä dlhodobou expozíciou 
karcinogénnym látkam, genetickou predispozíciou a ďalšími faktormi. Dôležité je poznať 
mechanizmus ich pôsobenia, aby sme mohli nádorovým ochoreniam účinne predchádzať, 
a tým znížiť ich incidenciu (1). Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúci nádor u žien. 
Pokiaľ sa diagnóza zistí včas, je karcinóm prsníka liečiteľný. Na včasné zistenie choroby by sa 
mali zamerať všetky ženy, ale najmä tie, u ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia (napr. 
pozitívna rodinná anamnéza a i.). Nie je vhodné spoliehať sa len na preventívne prehliadky. 
Pokiaľ sa zistí ochorenie na preventívnej prehliadke, môže sa stať, že prebieha už dlhšiu 
dobu, ale žena o tom nevedela. Nebolestivá hrčka je prvým príznakom karcinómu prsníka až 
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u 75% žien (1). Najvhodnejšia forma prevencie je primárna. Pozitívnym ovplyvnením 
a zmenou životného štýlu by sme mohli predchádzať 60 až 70% onkologických ochorení (10). 
Sekundárna prevencia sa zameriava na včasnú diagnostiku ochorenia a vhodný výber liečby, 
aby boli následky choroby a liečby čo najmenej závažné. Preto sa odporúča, aby každá žena 
po 20. roku života pravidelne každý mesiac vykonávala po skončení menštruácie 
samovyšetrovanie prsníkov. Takisto je vhodné každoročne absolvovať preventívnu 
gynekologickú prehliadku, ktorá zahŕňa fyzikálne vyšetrenie prsníkov a v závislosti od veku sa 
dopĺňa o ultrazvukové alebo mamografické vyšetrenie (5). Až 90% šancu na vyliečenie majú 
tie ženy, u ktorých bol zistený nádor menší ako 1 cm (6). Preto je dôležité dávať väčší dôraz 
na prevenciu, najmä primárnu. Dôležitá je informovanosť o rizikových faktoroch, príznakoch, 
formách prevencie a význame pravidelných preventívnych prehliadok. Z ekonomického, 
sociálneho aj osobného hľadiska je výhodnejšie a jednoduchšie ochoreniu predchádzať ako 
neskôr finančne, fyzicky i psychicky znášať terapiu (7).  
 
Najideálnejšie je s prevenciou začať v detskom veku, v školách a rodinách. Príklad si môžeme 
zobrať z Čiech, konkrétne zo základnej školy v Novém Boru, kde žiakom ôsmej triedy 
prednášal lekár o problematike karcinómu prsníka. Opakované skúsenosti ukázali, že žiaci 
túto problematiku berú vážne, sú aktívni a dokážu s prednášajúcim komunikovať takmer ako 
dospelí (8). Ďalším dôvodom na edukáciu mladej generácie je to, že u žien mladších ako 35 
rokov sú väčšinou diagnostikované nádory v pokročilejšom štádiu (väčšia veľkosť, metastázy 
v podpazuší) ako u žien vo vekovej skupine 45-69 rokov (4).  
 
Vzhľadom na prebiehajúce kampane a programy týkajúce sa karcinómu prsníka a takisto na 
bezproblémový prístup na internet, sme očakávali, že výsledky nášho výskumu budú 
priaznivé v oboch sledovaných súboroch. Potvrdili sme očakávané lepšie vedomosti 
u študentiek lekárskej fakulty, neočakávali sme až také nedostatočné vedomosti u študentiek 
nelekárskej fakulty. V rámci skupiny respondentiek z lekárskej fakulty si samovyšetrovanie 
prsníkov realizuje až 88% študentiek, pričom v skupine študentiek nelekárskej fakulty je to 
len 44%. Dôležitosť realizácie samovyšetrovania preukázala štúdia vykonaná v USA, ktorej sa 
zúčastnilo 2092 žien s karcinómom prsníka. Potvrdilo sa, že ženy ktoré vykonávali 
samovyšetrovanie prsníkov, mali diagnostikované nižšie štádium ochorenia ako ženy, ktoré 
samovyšetrovanie nevykonávali (2). Vo výskume realizovanom v roku 2012 na stredných 
školách v Českej republike (190 respondentiek) sa zistilo, že samovyšetrovanie prsníkov 
realizuje len 22,6% respondentiek. Najviac študentiek vykonávajúcich samovyšetrovanie bolo 
zo Strednej zdravotnej školy. Potvrdilo sa nám, že štúdium ovplyvňuje nielen vedomosti ale 
aj postoje študentiek (11). 
 
Zistili sme, že 56% študentiek nelekárskej fakulty nevykonáva samovyšetrovanie prsníkov 
a zároveň, že 44% chodí na preventívnu gynekologickú prehliadku len jedenkrát za 2 roky. Tu 
sa dostávame k problému, že sú ženy, ktoré nerealizujú samovyšetrovanie a zároveň 2 roky 
nenavštívia svojho gynekológa, aby absolvovali preventívnu prehliadku. Počas 2 rokov môžu 
v tkanive prsníka nastať zmeny, ktoré pri poslednej prehliadke neboli zistiteľné. Zvyšuje sa 
tak riziko diagnostikovania ochorenia vo vyššom štádiu. 
 
Paradoxné zistenie bolo pri odpovedi na otázku týkajúcu sa povedomia o karcinóme prsníka. 
Po zistených nedostatočných vedomostiach a negatívnych postojoch študentiek nelekárskej 
fakulty je zarážajúce, že 78% odpovedalo, že sa o karcinóme prsníka hovorí dostatočne. 
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Vyplýva z toho, že tieto študentky nielenže majú nedostatočné informácie o prevencii 
karcinómu prsníka, ale ani nemajú záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. Je to 
škoda, pretože takýmto spôsobom ohrozujú svoje zdravie. 
 
Môžeme konštatovať, že štúdium na lekárskej fakulte jednoznačne ovplyvňuje vedomosti aj 
postoje študentiek. Na druhej strane je jasné, že musíme vykonať také intervencie, ktoré 
dokážu vyplniť medzery vo vedomostiach ostatných žien, pretože nami zistené vedomosti 
u študentiek nelekárskej fakulty boli nedostatočné.  
 
Záver 
Karcinóm prsníka je najčastejšou formou malignity u žien. V roku 2012 bolo celosvetovo 
zistených 1,67 milióna novodiagnostikovaných prípadov karcinómu prsníka, čo predstavuje 
štvrtinu všetkých novodiagnostikovaných prípadov rakoviny v tomto roku (3). Hodnoty 
mortality sú priaznivejšie. V roku 2012 bola mortalita na karcinóm prsníka na piatom mieste 
úmrtnosti zo všetkých typov rakoviny s počtom 522 tisíc úmrtí (3). 
 
Zistili sme, že vedomosti o karcinóme prsníka študentiek nelekárskej fakulty sú 
nedostatočné. Študentky lekárskej fakulty podľa predpokladu majú oveľa lepšie vedomosti o 
problematike karcinómu prsníka a zároveň majú preventívny postoj k svojmu zdraviu.  
Preukázali sme vplyv vysokej školy, ktorú ženy študujú, nielen na vedomosti, ale aj na 
postoje. Preto je dôležité zvýšiť informovanosť o karcinóme prsníka takou formou, ktorá 
bude dostupná širokej verejnosti, aby všetci mali dostatok informácií, a aby bolo možné 
zmeniť postoje žien v populácii. 
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Abstrakt 
Úvod: Incidence zhoubných nádorů v České republice v dlouhodobém trendu roste. 
Karcinom prostaty řadíme od roku 2005 k nejčastějším zhoubným nádorům u mužů. PSA 
není uznanou oficiální screeningovou metodou, přesto ho i řada praktických lékařů provádí. 
 
Materiál a metoda: Soubor pacientů byl získán z ordinací 5 spolupracujících praktických 
lékařů registrovaných v období od roku 2002 do roku 2014. Na základě studia zdravotnické 
dokumentace byly vyhodnoceny základní epidemiologické charakteristiky a dále přehled 
vyšetření souvisejících se včasným záchytem karcinomu prostaty.  
Výsledky: Průměrný věk při stanovení karcinomu prostaty byl 59,5 let a věkový medián byl 
61 let. Vyšetření PSA v ordinaci praktických lékařů podstoupilo 440 mužů. Na urologické 
oddělení bylo odesláno 745 osob ze sledovaného souboru. Vysoké nebo hraniční hodnoty 
PSA mělo celkem 53 mužů z toho 13 mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty, 22 
mužů s hypertrofií prostaty a u 18 mužů byly vyšší hodnoty PSA z jiných důvodů (zánět) nebo 
nebyla příčina vysvětlena.  
 
Závěr: PSA je významným pomocníkem v diagnostice a kontrole terapie nemocí prostaty, je 
ale nutné, aby celkové hodnocení bylo prováděno zkušeným specialistou a to vždy s ohledem 
na celkový stav pacienta, přidružené nálezy a s vědomím, že ne všechny karcinomy prostaty 
je třeba léčit.  
 
Úvod 
V roce 2014 bylo do Národního onkologického registru v České republice nově nahlášeno 
více než 90 000 případů zhoubných nádorů, přičemž více než 90 % nádorů je u osob nad 45 
let a více než 70 % nádorových onemocnění se vyskytuje ve věkové skupině 60 a více let. Na 
nádorová onemocnění zemřelo v roce 2014 za rok přibližně 27 000 osob (1, 2). Incidence 
zhoubných nádorů v České republice v dlouhodobém trendu roste. Mírný pokles je u 
karcinomu plic u mužů a karcinomu kolorekta, naopak dochází k nárůstu nádorů kůže u obou 
pohlaví, prsu a prostaty. Neustále rostoucí počet hlášených nádorových onemocnění 
můžeme vysvětlit stárnutím populace, kdy dochází i ke kumulaci rizikových faktorů, protože 
věk je jedním z důležitých rizikových faktorů těchto onemocnění. Z dalších faktorů 
ovlivňujících nárůst incidence se jedná o vyšší výskyt fyzikálních a chemických faktorů 
v životním prostředí, o změny související s životním stylem a v neposlední řadě o zlepšenou 
diagnostiku při záchytu nádorových onemocnění a také o možný screening u vybraných 
zhoubných nádorových onemocnění.   
 
Karcinom prostaty řadíme od roku 2005 k nejčastějším zhoubným nádorům u mužů i 
k nejvíce se vyskytujícím nádorovým onemocněním obecně. Před 50. rokem života se 
vyskytuje toto onemocnění jen vzácně, jeho incidence, ale s každou dekádou narůstá. 
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Standardizovaná míra incidence byla v roce 2014 přibližně 2krát vyšší ve srovnání s rokem 
1994. V České republice byla v roce 2014 incidence tohoto karcinomu 6584, což je 127,4 
případů na 100 000 mužů (1, 2) a na dané onemocnění ve stejném roce zemřelo 1509 mužů 
(29,2 na 100 000 mužů). V mužské populaci představuje toto onemocnění kolem 22 % všech 
nádorů podobně jako v jiných zemích západní Evropy. Skutečný výskyt nemoci s ohledem 
na vysoké procento onemocnění probíhajících latentně je však mnohonásobně vyšší. Vyšší 
výskyt karcinomu prostaty je mimo jiné vysvětlován stárnutím populace a také nárůstem 
preventivního vyšetřování prostatického specifického antigenu (PSA). Dané vyšetření je 
důvodem častějšího odhalení i časných stádií karcinomu prostaty, která by se jinak 
nezachytila. Odběr PSA není uznanou oficiální screeningovou metodou, přesto ho i řada 
praktických lékařů provádí. Je však nutné, aby každý asymptomatický muž byl před odběrem 
PSA náležitě poučen a měl by také podepsat informovaný souhlas (3), protože část takto 
odhalených asymptomatických karcinomů prostaty by se pravděpodobně klinicky nikdy 
neprojevila a jejich další vyšetřování a terapie může pro pacienta znamenat neúměrnou 
zátěž. Z těchto důvodů je vyšetřování PSA u mužů polymorbidních a přestárlých také otázkou 
etickou a odběr PSA by měl být uvážen s ohledem na desetileté dožití, protože ve vysokém 
věku jsou i jiné příčiny nemocnosti, které mohou být i příčinou úmrtí ještě před manifestací 
karcinomu prostaty.  
 
Vyšetření per rectum u všeobecných praktických lékařů, které je součástí preventivní 
prohlídky, v posledních letech ustupuje do pozadí a většina mužů jej buď odmítne, nebo 
raději podstoupí toto vyšetření na urologii, kde mají jednak větší zkušenost s palpačním 
vyšetřením a dále možnost využít i zobrazovací metody. Část mužů urologické vyšetření 
vyhledá přímo. 
 
Význam PSA 
PSA – prostatický specifický antigen je glykoprotein potřebný k normální funkci spermatu. 
Fyziologicky je většina PSA secernována do semene, neboť způsobuje jeho zkapalnění a 
jenom malá část se dostává do krevního séra a je detekovatelná. Při poškození prostatických 
žlázek se větší část PSA začne uvolňovat do krevního séra a způsobí zvýšené hladiny PSA 
v krvi. PSA je marker specifický pro prostatu jako orgán, nikoliv pro nádor. To znamená, že 
k jeho zvýšení může dojít i z jiných důvodů, nejčastěji při zánětech prostaty, nebo benigní 
hyperplazii. Z těchto důvodů je třeba sledovat dynamiku hodnot PSA. PSA je významným 
pomocníkem v diagnostice a kontrole terapie nemocí prostaty, hlavně zhoubných nádorů, 
ale má i svá úskalí a proto je i nadále nutné, aby celkové hodnocení bylo prováděno 
zkušeným specialistou a to vždy s ohledem na celkový stav pacienta a přidružené nálezy. 
Hranice PSA byla arbitrárně stanovena na mezinárodně uznávanou hodnotu 4 ng/ml. 
Přičemž až 20 % pacientů s karcinomem prostaty má hodnotu nižší. Důležitou roli v měření 
hladiny PSA hraje věk pacienta. S narůstajícím věkem se postupně zvyšuje i hodnota PSA, 
proto se v současné době v diagnostice bere obvykle ohled na tzv. věkově specifický PSA. Pro 
muže ve věku 40–49 let byla navržena horní hranice PSA 2,5 ng/ml, v 50 – 59 letech 3,5 
ng/ml, v 60–69 letech 4,5 ng/ml a od 70 let výše 6,5 ng/ml. Senzitivita PSA ve vztahu 
k detekci karcinomu prostaty je uváděna mezi 68–80 % a specificita mezi 49–90 % (4, 5). 
V posledních letech je možnost vyšetřovat i část PSA, tzv. proPSA. Tato část PSA je ve 
zvýšené míře produkována nádorovými buňkami a vyhodnocení hodnot proPSA, PSA a volné 
PSA dává tzv. index zdraví prostaty (prostate health index – PHI), kdy hodnota PHI nad 30–40 
může být známkou přítomnosti karcinomu prostaty (3, 5). 
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Rizikové faktory karcinomu prostaty. 
Nejdůležitějším rizikovým faktorem karcinomu prostaty je věk. Karcinom prostaty je nalezen 
u 30–40 % pitvaných mužů ve věku 60 let. Ve věku 80 let je to již 60–70 %. Dalšími rizikovými 
faktory jsou rasa, kdy černá rasa onemocní karcinomem prostaty 2x častěji a také v mladším 
věku, než bílá rasa, genetická dispozice a v neposlední řadě, tak jako i u jiných typů nádorů 
nevhodné stravovací návyky s vysokým obsahem tuků a nedostatkem ovoce a zeleniny v 
jídelníčku, kouření, alkoholismus a obezita. V rodinách s vyšším výskytem karcinomu prostaty 
nebo tam, kde se onemocnění objevuje u příbuzných již v mladším věku, by muži měli být 
odesláni k urologickému vyšetření a podstoupit testování na PSA již kolem 40 let věku. Pokud 
byl karcinom prostaty diagnostikován u dvou nebo více příbuzných v první linii, pak se riziko 
zvyšuje pěti-až jedenáctinásobně (6). Skutečně dědičná forma karcinomu prostaty je však 
detekována pouze u malé subpopulace pacientů (přibližně v 9 %). Hereditární karcinom se 
obvykle rozvine o šest až sedm let dříve než ostatní typy karcinomu prostaty. Jinak se však 
žádným způsobem neliší od nehereditárních karcinomů prostaty (7). Předpokládá se, že na 
etiologii karcinomu prostaty se dále podílejí kromě výživových faktorů i sexuální život, 
vystavení ultrafialovému záření, chronické záněty, zaměstnání a případně i jiná onemocnění 
např. metabolický syndrom (9). K protektivním faktorům řadíme zejména faktory výživové, 
pohybovou aktivitu, nekouření a nepromiskuitní způsob života (10). 
 
Materiál a metoda 
V rámci studie „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general practitioner´s 
office“, která proběhla v letech 2013-2015 ve spolupráci Ústavu preventivního lékařství LF 
UP v Olomouci a pěti vybraných praktických lékařů v olomouckém regionu, byl sledován 
vztah mezi preventivními prohlídkami a záchytem nádorového onemocnění u pacientů 
registrovaných u vybraných praktických lékařů. Ve stanoveném období bylo provedeno 
důkladné studium zdravotnické dokumentace pacientů, přičemž sledovaný časový úsek 
zahrnoval období od roku 2002 do roku 2014 v daných obvodech praktických lékařů. Na 
základě studia zdravotnické dokumentace byly vyhodnoceny základní epidemiologické 
charakteristiky (věk, pohlaví, vzdělání, profese, konzumace alkoholu, kouření, rodinná a 
sociální anamnéza, tělesná hmotnost a výška) a dále přehled vyšetření souvisejících se 
včasným záchytem nádorových onemocnění (frekvence preventivních prohlídek, frekvence 
podstoupených screeningových testů, výskyt onkologických diagnóz, stav přežívání a 
v případě úmrtí také příčina úmrtí). Jedním ze sledovaných nádorových onemocnění byl i 
karcinom prostaty. U tohoto nádorového onemocnění se zjišťovala incidence karcinomu 
prostaty a vztah k PSA a další epidemiologické charakteristiky. Muži s nadlimitními 
hodnotami PSA nebo jinými příznaky onemocnění byli odesíláni na specializované urologické 
pracoviště k vyhodnocení abnormálních hodnot. Předkládané výsledky zahrnují sledování u 
1601 mužů.  
 
Výsledky 
Průměrný věk sledovaného souboru mužů v období zařazení do studie byl 54,4 let. Průměrný 
vek při stanovení karcinomu prostaty byl 59, 5 let a věkový medián byl 61 let. 
Graf 1 ukazuje výsledky vyšetření per rectum v ordinacích praktických lékařů. Z grafu je 
zřejmé, že vyšetření nebylo provedeno u 488 mužů, z ostatních nálezů se jedná o normální 
nález a hypertrofii prostaty. Třetina mužů vyšetření nepodstoupila.  
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Graf 1 Výsledky vyšetření per rectum v ordinacích praktických lékařů. 
Celkem 440 mužů v ordinacích praktických lékařů podstoupilo vyšetření PSA. Důvod vyšetření PSA ukazuje 
graf 2, u 196 mužů vyšetření PSA provedeno nebylo. 

 

 
Graf 2 Důvod vyšetření PSA u sledovaného souboru. 

 
Na urologické oddělení bylo odesláno 745 osob ze sledovaného souboru. Závěr vyšetření na 
urologickém oddělení ukazuje graf 3. Ze sledovaného souboru byl karcinom prostaty 
diagnostikován u 44 mužů. U 182 byl zjištěn normální nález a u 267 mužů hypertrofie 
prostaty. U části odeslaného souboru na urologické vyšetření nebyly výsledky dodány. 
Z vyšetření PSA na urologických odděleních vyplynulo, že 256 mužů mělo hodnoty PSA 
v normě, u 37 mužů byly hodnoty hraniční a 16 mužů mělo hodnoty vysoké. Přičemž medián 
hodnot PSA u studovaného souboru byl 3,95 ng/ml.  
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Graf 3 Výsledky urologického vyšetření. 

 
Vysoké nebo hraniční hodnoty PSA mělo celkem 53 mužů, z toho 13 mužů 
s diagnostikovaným karcinomem prostaty, 22 mužů s hypertrofií prostaty a u 18 mužů byly 
vyšší hodnoty PSA z jiných důvodů (zánět) nebo nebyla příčina vysvětlena. Graf 4. 

 
Graf 4. Vztah mezi vysokou nebo hraniční hodnotou PSA a karcinomem prostaty. 

 
Diskuse 
Karcinom prostaty patří k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u mužů v České 
republice, ale i v ostatních vyspělých krajinách. V USA byl nárůst incidence v roce 2013 vyšší 
o 72 % oproti roku 2004, přičemž největší nárůst byl pozorován ve věku 55–69 let (11). 
Nepříznivý trend u tohoto nádorového onemocnění je také v České republice, kdy věkový 
medián karcinomu prostaty je 71 let (12). Ve studovaném souboru byl průměrný věk mužů, u 
kterých byl nově diagnostikován karcinom prostaty, 59, 5 let a věkový medián byl 61 let a byl 
tedy o 10 let nižší než v celé ČR, přičemž výskyt karcinomu prostaty v Olomouckém kraji (I je 
122/100 000 mužů) je srovnatelný s hodnotami v České republice, stejně jako věková 
struktura. Předpoklad, že za narůstající incidencí karcinomu prostaty ve vyspělých zemích je 
zodpovědné zavedení testování na specifický prostatický antigen je asi jen částečně platné 
(1, 2). Celopopulační screening karcinomu prostaty patří k problematickým tématům 
v urologii, přičemž plošný screening karcinomu prostaty se v současnosti nedoporučuje. 
Problémem při screeningu karcinomu prostaty zůstává standardizace hraniční hodnoty PSA, 
protože asi 20 % pacientů s karcinomem prostaty má hladinu PSA nižší než 4 ng/ml (13). 
Muži, u kterých jsou zjištěny vyšší nebo hraniční hodnoty PSA nebo mají jiné klinické potíže, 
jsou odesíláni k odbornému lékaři, přičemž část mužů urologické vyšetření vyhledá sama. 
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Obdobně tomu bylo i ve studovaném souboru. Vyšetření PSA ve studovaném souboru 
podstoupilo 440 mužů, z toho u 53 byly zjištěné vyšší nebo hraniční hodnoty PSA. 
Z celkového počtu 44 diagnostikovaných karcinomů prostaty, byly vyšší hodnoty PSA zjištěné 
u 13 (29,5 %) osob, u ostatních případů bylo onemocnění diagnostikováno na základě jiných 
symptomů. Analýza předloženého souboru ukazuje, že vyšetření PSA není jednoznačně 
spolehlivým markerem tohoto nádorového onemocnění, kdy kolem 70 % pacientů s nově 
diagnostikovaným onemocněním karcinomu prostaty mělo hodnoty PSA v mezích věkově 
specifických hodnot. Nicméně vyšší hodnoty PSA, vyšetření per rectum (Se 30–80 %, Sp 89–
97 %)(14), klinické příznaky aj. vedou k doporučení provést biopsii prostaty, které je zásadní 
pro určení diagnózy. Vzhledem k závažnosti onemocnění a snaze tento zhoubný nádor zavčas 
zachytit, je současným trendem ve výzkumu hledání spolehlivějších markerů pro časnou 
diagnostiku karcinomu prostaty. Nadějných výsledků dosahuje např. sarkosin (15), stejně 
jako mRNA genu DD3 (genový marker karcinomu prostaty) (18). 
 
Závěr 
Přes narůstající incidenci karcinomu prostaty můžeme v posledních letech pozorovat pokles 
mortality, což může být dáno jednak vyšetřovacími a jednak léčebnými metodami. 
V současné době se diagnóza onemocnění kromě vyšetření PSA opírá o vyšetřeni per rectum 
a biopsii prostaty (16, 17). Ke správnému stanovení diagnózy je nezbytná znalost jak faktorů 
rizikových, tak faktorů ochranných a také znalost časných projevů nemoci, které často bývají 
nespecifické, což může vést k diagnostickému a terapeutickému tápání. PSA je významným 
pomocníkem v diagnostice a kontrole terapie nemocí prostaty, hlavně zhoubných nádorů, 
ale má i svá úskalí a proto je i nadále nutné, aby celkové hodnocení bylo prováděno 
zkušeným specialistou a to vždy s ohledem na celkový stav pacienta a přidružené nálezy 
s vědomím, že ne všechny karcinomy prostaty je třeba léčit (5). 
 
Práce byla podpořena projektem „Effectivity of secondary prevention for cancer in a general 
practitioner´s office“, Research Support Foundation, Vaduz a grantem 
IGA_LF_UPOL_2016_003. 
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Abstrakt  
Úvod: Zdravie jednotlivcov je vo výraznej miere formované socio-ekonomickými 
podmienkami ich života. Cieľom nášho prieskumu bolo analyzovať vplyv socio-ekonomických 
determinantov na zdravie obyvateľov malej obce v severnom regióne Slovenska. 
 
Súbor a metódy: Dotazníkový prieskum na vzorke 84 respondentov - obyvateľov obce Mútne 
v okrese Námestovo prebiehal od októbra do decembra 2015. Na analýzu dát sme použili 
prvky deskriptívnej štatistiky. 
 
Výsledky: Zistili sme, že socio-ekonomické determinanty významne ovplyvňujú psychickú 
pohodu respondentov a  subjektívne vnímania zdravia,  nepreukázala sa významná  súvislosť 
determinantov s výskytom chronických ochorení. Respondenti s nižším vzdelaním, nižším 
príjmom, v materiálnej núdzi, dôchodcovia a nezamestnaní a respondenti, ktorí hodnotili 
svoju socio-ekonomicku pozíciu ako nižšiu v rámci obce, hodnotili svoj zdravotný stav horšie 
a pociťovali signifikatnne viac negatívnych emócií.      
 
Záver: Výsledky nášho prieskumu potvrdili, že zdravie jednotlivcov je vo významnej miere 
ovplyvňovane socio-ekonomickými faktormi a na zníženie nerovností v zdraví je potrebné 
zlepšiť sociálne, ekonomické a pracovné podmienky v ktorých ľudia žijú. 
 
Úvod 
Socio-ekonomické determinanty sú podmienky, v ktorých sa ľudia narodili, vyrastajú, žijú, 
pracujú a stárnu (1). Mechanizmus vplyvu socio-ekonomických determinantov na zdravie je 
komplexný: sociálne, politické a ekonomické mechanizmy v spoločnosti utvárajú sociálnu 
štruktúru a v nej aj hierarchiu sociálno-ekonomických pozícií. Tie následne formujú rôzne 
determinanty zdravia, odrážajúce miesto jednotlivcov v sociálnej štruktúre, resp. stratifikácii 
spoločnosti. Výsledkom ich pôsobenia sú rôzne sociálne, pracovné, ekonomické a zdravotné 
podmienky života i odlišné zdravie jednotlivcov situovaných v rôznych pozíciách systému 
sociálnej stratifikácie spoločnosti (1,2). Socio-ekonomický status (pozícia) jednotlivca 
v spoločnosti je jeden z najvýznamnejších determinantov nerovností zdraví v spoločnosti (3). 
Subjektívne vnímanie socio-ekonomického statusu úzko súvisí s celkovým zdravím 
a považuje sa citlivejší ukazovateľ pozície jednotlivca v spoločnosti ako tradične používané 
objektívne ukazovatele (vzdelanie, príjem, zamestnanecký status)  (4).  Predpokladá sa efekt 
poškodenia zdravia prostredníctvom psychosociálnych a neuroendokrinných mechanizmov 
(4-6).  Podobne v oblasti merania zdravia, subjektívne hodnotenie vlastného zdravia je 
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považované za  vhodný indikátor zdravia. Viaceré štúdie v súčasnosti preukázali na silnú 
koreláciu medzi subjektívnym hodnotením zdravia a objektívnymi ukazovateľmi zdravotného 
stavu (3,5,7).  
 
Cieľom nášho prieskumu bolo analyzovať vplyv socio-ekonomických determinantov na 
zdravie obyvateľov malej obce v severnom regióne Slovenska. 
 
Súbor a metódy 
Súbor respondentov tvorilo 84 obyvateľov obce Mútne v okrese Námestovo, čo 
reprezentovalo 2,89% celkového počtu obyvateľov obce (N=2902 v roku 2015). 
Distribuovaných bolo osobne priamo do domácnosti 96 dotazníkov, návratnosť bola 87,5%.  
Prieskum prebiehal od októbra do decembra 2015. 
 
Použili sme neštandardizovaný dotazník, ktorý obsahoval zatvorené i otvorené otázky 
v celkovom počte 29. Dotazník bol rozdelený do 2 častí.  Prvá časť (13 položiek) bola 
zameraná na hodnotenie demografických a socio-ekonomických charakteristík 
respondentov, druhá časť (16 položiek) na hodnotenie zdravotného stavu respondentov. Pri 
zostavovaní dotazníka sme vychádzali z otázok použitých v medzinárodných prieskumoch 
(EU-SILC – European Union Statistics on Income and Living Conditions , EHIS – European 
Health Interview Survey), prieskumoch na Slovensku (Matulník a kol, 2006) 
a štandardizovaných nástrojov na subjektívne hodnotenie zdravia (SF-36 Short Form Health 
Survey) a socio-ekonomického statusu (The McArthur Scale of Subjective Social Status). 
 
Na spracovanie údajov sme použili štatistický softvér SPSS verzia 23. Boli použité prvky 
deskriptívnej štatistiky ( frekvenčné a kontingenčné tabuľky). Pre názornejšiu prezentáciu 
výsledkov, sme pri spracovaní údajov niektoré odpovede dichotomizovali, ordinálne 
premenné sme previedli na nominálne.  Významnosť rozdielov medzi jednotlivými 
nominálnymi premennými sme testovali pomocou Chí2 testu. Hladinu významnosti p sme 
stanovili na 0,05.  
 
Výsledky 
Socio-ekonomiké a demografické charakteristiky respondentov sú uvedené v Tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1. Charakteristika súboru respondentov 

 Počet  Validné 
Percentá 

Pohlavie Muž 27 32,5% 

Žena 56 67,5% 

Vek 19-30r. 23 28% 

31-45r. 26 31,7% 

46-60r. 24 29,3% 

60r.+ 9 11% 

Vzdelanie ZŠ a SŠ bez maturity 35 45,8% 

SŠ s maturitou 30 36,1% 

VŠ 15 18,1% 

Zamestnanie Nezamestnaná/ý 22 26,2% 

Zamestnaná/ý 42 50% 

Študent 6 7,1% 

Dôchodca 14 16,7% 

Životné podmienky  Blahobyt 59 70,2% 
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(podľa EU-SILC*) Materiálna núdza 25 29,8% 

Čistý príjem v domácnosti Do 350€ 4 5,1% 

350-650€ 21 26,6% 

650-1000€ 41 51,9% 

Nad 1000€ 13 16,5% 

Subjektívny socio-ekonomický status 
(škála 1-10) 

Vyšší (hodnotenie 1-5) 27 33,8% 

Nižší (hodnotenie 6-10) 53 66,3% 

 
*Životné podmienky respondentov sme hodnotili podľa metodiky EU –SILC a to na základe 
možnosti respondentov dovoliť si/zabezpečiť nasledujúcich 12 položiek : 1.Ísť na týždennú 
každoročnú dovolenku ďaleko od domova, 2.Jedlo s mäsom, kuraťom, rybou každý druhý 
deň, 3.Uhradiť nečakané požadované výdavky z vlastných zdrojov, 4.Udržať primerané teplo 
v domácnosti, 5.Vlastniť v domácnosti telefón,(pevnú linku, mobil), 6.Vlastniť farebný 
televízor, 7. Vlastniť v domácností počítač, 8.Internet, 9.Vlastniť v domácností práčku, 
10.Vlastniť auto na súkromné používanie, 11.Vlastniť vnútorný splachovací záchod, 
12.Vlastniť sprchovací kút alebo vaňu. 
Materiálna núdza – nemožnosť zabezpečiť si 4 a viac položiek 
Blahobyt -  možnosť zabezpečiť si 10-12 položiek) 
 
V našom príspevku sme zamerali na analýzu nasledujúcich položiek hodnotiacich zdravotný 
stav respondentov:  

 Celkové subjektívne hodnotenie zdravotného stavu  

 Prítomnosť chronického ochorenia, zdravotného problému v trvaní viac ako 6 mes. 

 Psychická pohoda  

 
Celkové subjektívne hodnotenie zdravotného stavu.  
V tabuľke č. 2 sú zobrazené výsledky analýzy vplyvu socio-demografických faktorov na 
subjektívne hodnotenie zdravia respondentov. Dve tretiny respondentov 66,7% (n=56) 
hodnotili svoj zdravotný stav dobrý a veľmi dobrý a tretina 33,3% (n=28) ako zlý a čiastočne 
zlý. Nezistili sme štatisticky významný rozdiel medzi pohlaviami. Signifikantné rozdiely sme 
zaznamenali medzi jednotlivými vekovými skupinami a vzdelaním respondentov.  So 
stúpajúcim vekom stúpal počet respondentov, ktorí hodnotili svoje zdravie horšie. So 
stúpajúcou úrovňou dosiahnutého vzdelania, stúpal počet respondentov hodnotiacich svoje 
zdravie ako dobré.  Vo vekovej skupine nad 45 rokov a u respondentov bez maturity 
prevažovali respondenti, ktorí hodnotili svoje zdravie ako zlé. Zamestnaní respondenti a 
študenti hodnotili signifikantne svoje zdravie lepšie ako nezamestnaní a dôchodcovia. Pri 
interpretácii však treba brať do úvahy vplyv veku. Zistili sme, že subjektívne vnímania zdravia 
súviselo skôr s materiálnymi podmienkami ako s príjmom respondentov. Respondenti v 
materiálnej núdzi hodnotili svoje zdravie významne horšie ako respondenti žijúci v blahobyte 
(p=0,02). Aj keď so stúpajúcim príjmom stúpa prevaha respondentov,  ktorí hodnotili svoje 
zdravotný stav ako vcelku a veľmi dobrý a klesá počet respondentov, ktorí hodnotili svoj 
zdravotný stav ako zlý, tieto rozdiely neboli štatisticky významné (p=0,363). Respondenti, 
ktorí označili svoj sociálno-ekonomický status ako nižší v rámci obce hodnotili svoje zdravie 
signifikantné horšie ako respondenti, ktorí udali vyšší SES (p=0,048) 
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Tabuľka č. 2. Vzťah medzi socio-ekonomickými a demografickými charakteristikami respondentov a ich 
subjektívne vnímanej úrovne zdravotného stavu 

 

Chronícké ochorenie 
Vzťah medzi socio-demografickými charakteristikami respondentov a výskytom chronických 
ochorení je prezentovaný v tabuľke č. 3. Dlhodobú chorobu alebo dlhodobo zdravotný 
problém (viac ako 6 mesiacov) uviedla viac ako tretina 38,1% (n=32) respondentov a 61,9% 
(n=52) respondentov uviedlo, že nemá alebo nevie o tom, že má dlhodobejší zdravotný 
problém. Ako najčastejší chronický zdravotný problém respondenti uvádzali chronickú bolesť 
a to kĺbov, kolien, chrbta, hlavy, ďalej poruchy zraku, hypertenziu a ochorenia dýchacích 
ciest. Dlhodobými zdravotnými problémami trpia viac ženy ako muži. Takmer polovica žien 
48,2% (n=27) a len 14,8% (n=4) mužov uviedlo dlhodobý zdravotný problém, rozdiely boli 
štatisticky významné (p=0,006). Zaznamenali sme aj rozdiely medzi jednotlivými vekovými 
skupinami, tie však neboli štatisticky významné. Zaujímavým zistením však bolo, že dlhodobé 
zdravotné problémy sa vyskytovali častejšie u starších (nad 60 rokov), ale aj mladších (do 30 
rokov) respondentov ako u respondentov vo veku 30 až 60 rokov. Takmer polovica 
respondentov do 30 rokov udávala dlhodobé zdravotné problémy najmä poruchy zraku, 
bolesti hlavy, pálenie pažeráka a žalúdočné a duodenálne vredy. Nezistili sme štatisticky 
významné rozdiely vo výskyte chronických ochorení medzi respondentmi vo vzťahu k ich 
vzdelaniu, zamestnaniu, príjmu, úrovni blahobytu a subjektívnemu socio-ekonomickému 
statusu.  
 

 Ako by ste celkovo hodnotili svoj zdravotný stav? 

vcelku a veľmi dobrý čiastočne, skôr 
a veľmi zlý 

 

počet validné 
percentá 

počet validné 
percentá 

Sig. 

Spolu 56 66,7% 28 33,3%  

Pohlavie Muž 21 77,8% 6 22,2% 
0,097 

Žena 34 60,7% 22 39,3% 

Vek 19-30r. 20 87,0% 3 13,0% 

0,001 
31-45r. 21 80,8% 5 19,2% 

46-60r. 10 41,7% 14 58,3% 

60r.+ 3 33,3% 6 66,7% 

Vzdelanie ZŠ a SŠ bez maturity 16 42,1% 22 57,9% 

0,001 SŠ s maturitou 24 80,0% 6 20,0% 

VŠ 15 100% 0 0% 

Zamestnanie Nezamestnaná/ý 12 54,5% 10 45,5% 

0,001 
Zamestnaná/ý 34 81,0% 8 19,0% 

Študent 6 100% 0 0% 

Dôchodca 4 28,6% 10 71,4% 

Životné podmienky 

(podľa EU-SILC*) 

Blahobyt 46 78,0% 13 22,0% 

0,001 Materiálna núdza 10 40,0% 15 60,0% 

Čistý príjem v 
domácnosti 

Do 350€ 2 50,0 % 2 50,0% 

0,363 
350-650€ 12 57,1% 9 42,9% 

650-1000€ 27 65,9% 14 34,1% 

Nad 1000€ 11 84,6% 2 15,4 

Subjektívny socio-
ekonomický status 
(škála 1-10) 

Vyšší (hodnotenie 1-5) 22 81,5% 5 18,5% 
0,033 Nižší (hodnotenie 6-10) 31 58,5% 22 41,5% 
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Tabuľka č.3. Vzťah medzi socio-ekonomickými a demografickými charakteristikami respondentov a výskytom 
chronických ochorení 

 
 

 
Psychická pohoda 
Vzťah medzi demografickými a socio-ekonomickými charakteristikami respondentov a ich 
psychickým stavom je zobrazený v tabuľke č.4. Väčšina respondentov (54,9%, n=45) minulý 
mesiac väčšinu času pociťovala negatívne emócie ako smútok, skleslosť, únavu, vyčerpanosť 
a nervozitu, prevažovali najmä pocity únavy a vyčerpanosti. Nezistili sme štatisticky 
významný rozdiel medzi pohlaviami a vekovými skupinami respondentov. Úroveň vzdelania 
pozitívne korelovala s mierou prežívania pozitívnych emócií. Zistili sme rozdiely aj podľa 
zamestnania respondentov, neboli však štatisticky významné. Nezamestnaní a dôchodcovia 
pociťovali minulý mesiac väčšinu času negatívne emócie (viac ako 60%), naopak, viac ako 
polovica zamestnaných (55%) a polovica študentov pociťovala pozitívne emócie. Zistili sme, 
že príjem, materiálne podmienky domácnosti a socio-ekonomický status respondentov 
signifikantne ovplyvňujú psychickú pohodu respondentov. So stúpajúcim príjmom, 
blahobytom a subjektívnym socio-ekonomickým statusom sa signifikantne zlepšuje psychická 
pohoda respondentov. U dvoch tretín respondentov s nižším príjmom (menej ako 650€ ) 
a v materiálnej núdzi prevládajú negatívne emócie. Až 69,2% respondentov s príjmom nad 
1000€ a 53,4% respondentov žijúcich v blahobyte sa cítilo minulý mesiac väčšinu času 
šťastní, plný elánu a pohody. 63% respondentov s nižším sociálno-ekonomickým statusom 

 Máte nejakú dlhodobú chorobu alebo dlhodobý 
zdravotný problém (viac ako 6 mesiacov)? 

nie áno  

počet validné 
percentá 

počet validné 
percentá 

Sig. 

Spolu 52 61,9% 32 38,1%  

Pohlavie Muž 23 85,2% 4 14,8% 
0,004 

Žena 29 51,8% 27 48,2% 

Vek 19-30r. 12 52,2% 11 47,8% 

0,205 
31-45r. 20 76,9% 6 23,1% 

46-60r. 15 62,5% 9 37,5% 

60r.+ 4 44,4% 5 55,6% 

Vzdelanie ZŠ a SŠ bez maturity 24 63,2% 14 36,8% 

0,775 SŠ s maturitou 19 63,3% 11 36,7% 

VŠ 8 53,3% 7 48,7% 

Zamestnanie Nezamestnaná/ý 14 63,6% 8 36,4% 

0,167 
Zamestnaná/ý 29 69,0% 13 31,0% 

Študent 4 66,7% 2 33,3% 

Dôchodca 5 35,7% 9 64,3% 

Životné podmienky 

(podľa EU-SILC*) 

Blahobyt 39 66,1% 20 33,9% 

0,233 Materiálna núdza 13 52,0ˇ% 12 48,0% 

Čistý príjem v 
domácnosti 

Do 350€ 2 50,0% 2 50,0% 

0,936 
350-650€ 14 66,7% 7 33,3% 

650-1000€ 26 63,4% 15 36,6% 

Nad 1000€ 8 61,5% 5 38,5% 

Subjektívny socio-
ekonomický status 
(škála 1-10) 

Vyšší (hodnotenie 1-5) 15 55,6% 12 44,4% 
0,329 Nižší (hodnotenie 6-10) 36 67,9% 17 32,1% 
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pociťovalo prevažne  negatívne emócie, naopak viac ako 63% respondentov s vyšším SES 
pociťovalo prevažne pozitívne emócie 
 
Tabuľka č.4. Vzťah medzi socio-ekonomickými a demografickými charakteristikami respondentov a mierou 
ich psychickej pohody 

 

Diskusia 
Výsledky nášho prieskumu poukazujú na vplyv socio-ekonomických determinantov na 
psychickú pohodu respondentov a  subjektívne vnímania zdravia,  nepreukázala sa významná  
súvislosť determinantov s výskytom chronických ochorení. Respondenti s nižším vzdelaním 
(základným a SŠ bez maturity), v materiálnej núdzi, s čistým mesačným príjmom menej ako 
650€, dôchodcovia a nezamestnaní, respondenti, ktorí hodnotili svoju socio- ekonomicku 
pozíciu ako nižšiu v rámci obce, hodnotili svoj zdravotný stav horšie a pociťovali signifikatnne 
viac negatívnych emocíí (únavu, nervozitu, smútok) ako respondenti s vyšším vzdelaním, 
žijúci v blahobyte, s čistým  príjmom nad  650€ mesačne, študenti, zamestnaní a respondenti 
s vyšším SES v rámci obce. Naše výsledky korešpondujú s výsledkami viacerých súčasných 
štúdii, ktoré  sa realizovali v Európskych krajinách, ktoré poukázali na pozitívnu asociáciu 
medzi úrovňou dosiahnutého vzdelania, výškou príjmu a blahobytu  a subjektívnym 
hodnotením zdravia ( 8-10). Štúdie, ktoré sa zameriavali na duševné zdravie zistili, že, zlá 
finančná situácia, nezamestnanosť a nízka úroveň vzdelania pozitívne korelujú s vyšším 
výskytom depresívnych príznakov a nervozity (11,12).  

 Ako ste sa cítili minulý mesiac väčšinu času? 

plný/á elánu, 
šťastný/á, 
pociťoval/a som 
pohodu 

smutný/á, 
nervózny/a, 
unavený/á 

 

počet validné 
percentá 

počet validné 
percentá 

Sig. 

Spolu 37 45,1% 45 54,9%  

Pohlavie Muž 13 48,1% 14 51,9% 
0,700 

Žena 24 43,6% 31 56,4% 

Vek 19-30r. 9 39,1% 14 60,9% 

0,304 
31-45r. 15 60,0% 10 40,0% 

46-60r. 9 37,5% 15 62,5% 

60r.+ 3 33,3% 6 66,7% 

Vzdelanie ZŠ a SŠ bez maturity 12 31,6% 26 68,4% 

0,006 SŠ s maturitou 13 46,4% 15 53,6% 

VŠ 12 80,0% 3 20,0% 

Zamestnanie Nezamestnaná/ý 7 31,8% 15 68,2% 

0,295 
Zamestnaná/ý 22 55,0% 18 45,0% 

Študent 3 50,0% 3 50,0% 

Dôchodca 5 35,7% 9 64,3% 

Životné podmienky 

(podľa EU-SILC*) 

Blahobyt 31 53,4% 27 46,6% 

0,027 Materiálna núdza 6 25,0% 18 75,0% 

Čistý príjem v 
domácnosti 

Do 350€ 1 25,0% 3 75,0% 

0,008 
350-650€ 5 25,0% 15 75,0% 

650-1000€ 21 51,2% 20 48,8% 

Nad 1000€ 9 69,2% 4 30,8% 

Subjektívny socio-
ekonomický status 
(škála 1-10) 

Vyšší (hodnotenie 1-5) 17 63,0% 10 37,0% 
0,025 Nižší (hodnotenie 6-10) 19 36,5% 33 63,5% 
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V našom prieskume sme ďalej zistili, že so stúpajúcim vekom hodnotili respondenti svoje 
zdravie horšie, avšak nestúpal počet respondentov s chronickými ochoreniami, tie boli časte 
aj u mladých respondentov do 30 rokov. Vek nemal vplyv na psychickú pohodu 
respondentov. Aj keď ženy udávali signifikantne vyšší výskyt chronických ochorení ako muži 
(48% vs. 14,8%), nezistili sme štatisticky významné rozdiely v subjektívnom hodnotení 
zdravia medzi mužmi a ženami ani v ich psychickej pohode, čo nekorešponduje s výsledkami 
iných štúdií (9,10). Výsledky nášho prieskumu treba vnímať aj v kontexte socio-
ekonomických podmienok obyvateľov obce v regióne hornej Oravy. Aj keď v okrese nie je 
vysoká nezamestnanosť (9,59% v roku 2015), ľudia pracujú prevažne manuálne (v našom 
prieskume to bola polovica zamestnaných respondentov), dochádzajú za prácou (v našom 
prieskume tretina zamestnaných respondentov trávila kvôli práci niekoľko dní v mesiaci 
mimo domova) a popri zamestnaní sa doma venujú poľnohospodárskym prácam. Tieto 
náročné podmienky predstavujú nielen fyzickú ale aj psychickú záťaž s možnými negatívnymi 
dopadmi na zdravie obyvateľov obce bez rozdielu veku a pohlavia. Čo sa odrazilo aj vo 
výsledkoch nášho prieskumu, ako aj v strednej dĺžke života mužov v obci Mútne, ktorá bola 
v roku 2015 len 57,33r, čo je takmer o 16 rokov menej ako na Slovensku (73,03r.).    

 
Záver 
Výsledky nášho prieskumu potvrdili, že zdravie jednotlivcov je vo významnej miere 
ovplyvňovane socio-ekonomickými faktormi a na zníženie nerovností v zdraví je potrebné 
zlepšiť sociálne, ekonomické a pracovné podmienky v ktorých ľudia žijú. 
 
Literatúra 

1. CSDH. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. 
Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health Organization, 
2008. 247s. [online]. [cit.  2017-01-30]  Dostupné z 
http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/    

2. Džambazovič R, Gerbery D. Sociálno-ekonomické nerovnosti v zdraví: sociálno-ekonomický status ako 
determinant zdravia. Sociológia 2014, 46 (2):194-219 

3. Sopóci J.; Džambazovič R., Gerbery D. Zdravie a zdravotná starostlivosť  na Slovensku - Nerovností v zdraví, 
Bratislava: STIMUL, 2015, 186 s, ISBN 978-80-8127-148-9 

4. Operario D, Adler NE, Williams DR. Subjective social status: reliability and predictive utility for global 
health.. Psychology and Health. April 2004, 19 (2): 237–246, [online] [cit.2017-01-30] Dostupné z 
http://scholar.harvard.edu/files/davidrwilliams/files/2004-subjective_social_status-williams.pdf.  

5. Marmot M., Wilkinson RG. Social Determinants of Health.  2nd Edition. Oxford University Press, 2006, 
s.376,  ISBN-13: 978-0198565895 

6. Nobles J, Weintraub MR, Adler N. Subjective socioeconomic status and health: relationships reconsidered. 
Social Science and Medicine. 2013 Apr; 82: 58–66. [online]. [cit.2017-02-25]. Dostupné z: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171062/  

7. Wu S. et al. The relationship between self-rated health and objective health status. BMC Public Health, 
2013, 13:320 [online]. [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/320 

8. Alvarez-Galvez, J. et al. The Impact of Socio-Economic Status on Self-Rated Health: Study of 29 Countries 
Using European Social Surveys (2002–2008). Int. J. Environ. Res. Public. Health, 2013, 10:747–761; 
doi:10.3390/ijerph10030747 

9. Kaczmarek M., Skrzypczak  M. Perceived health status among middle-aged Polish people in relation to 
selected demographic and social factors. Anthropol. Rev. 2012, 75 (2): 93-105; DOI: 10.2478/v10044-012-
0008-0 

10. Pappa E., Kontodimopoulos N., Papadopoulos A. A., Niakas D. Assessing the socio-economic and 
demographic impact on health-related quality of life: evidence from Greece. Int. J. Public Health, 2009, 54: 
241–249; DOI 10.1007/s00038-009-8057-x 

11. Molarius A et al. Mental health symptoms in relation to socio-economic conditions 

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/
http://scholar.harvard.edu/files/davidrwilliams/files/2004-subjective_social_status-williams.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4171062/
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/320


AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

171 
 

and lifestyle factors – a population-based study in Sweden. BMC Public Health, 2009, 9:302. [online],  
[cit.2017-01-30] Dostupné z http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/302  

12. Freeman A. et al. The role of socio-economic status in depression: results from the COURAGE (aging survey 
in Europe). BMC Public Health, 2016, 16:1098. DOI 10.1186/s12889-016-3638-0.  

 
Kontaktné údaje: 
MUDr. Michaela Kostičová, PhD., MPH 
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky,  
Lekárska fakulta v Bratislave 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Sasinkova 2 
813 72 Bratislava 
Tel. 02 593 57 379 
e-mail: michaela.kosticova@fmed.uniba.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/302
mailto:michaela.kosticova@fmed.uniba.sk


AKTUÁLNE PROBLÉMY VERÉJNEHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI III 
 

172 
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Laboratórium respiračnej toxikológie, Bratislava 
 
Abstrakt 
Úvod: Hlavnou témou odbornej práce bolo hodnotenie profesijnej skupiny zváračov 
z pohľadu vybraných fyzikálnych faktorov. Pre naše pozorovanie vybrali pôsobenie hluku 
a vibrácii na zváračov vo vybraných strojárenských závodoch.  
 
Cieľ: Cieľom odbornej práce bolo zhodnotiť expozíciu a vplyv hluku a vibrácií na zdravie 
pracovníkov v pracovnom prostredí u zváračov na základe výsledkov objektivizácie, 
posúdenia rizík a výsledkov odborných vyšetrení.  
 
Metodika: Hodnotenie profesijnej skupiny zváračov vychádzalo z posudkov o riziku, 
výsledkov objektivizácie a z výsledkov odborných vyšetrení v rámci lekárskych prehliadok. 
Vyhodnotenie výsledkov prebiehalo v programe Microsoft Excel 2010 a na vyhodnotenie sa 
použila deskriptívna štatistická metóda s využitím stĺpcového grafu.  

Výsledky: Z odborných vyšetrení, najmä audiometrie vyplýva, že k strate sluchu rôzneho 
stupňa dochádza v priemere u 10, 5 % vyšetrených zváračov, pričom pri opakovaných dvoj – 
ročných intervaloch bolo zistené zhoršenie sluchu v priemere o 3,5 % podľa Fowlera. 
Výsledky chladového testu u sledovaného súboru boli v roku 2013 a v roku 2015 negatívne. 
 
Záver: Záverom môžeme skonštatovať, že v sledovaných subjektoch nebol zaznamenaný 
výskyt choroby z povolania pri expozícii hluku a vibráciám, čo odráža situáciu, že bolo možné 
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad a vykonávať aj ďalšie preventívne opatrenia. V praxi 
je zložité zabezpečovať adekvátne preventívne opatrenia z dôvodu stále sa meniacich 
podmienok práce a pracovného prostredia.  

Úvod 
Hlavnou témou odbornej práce bolo hodnotenie profesijnej skupiny zváračov z pohľadu 
vybraných fyzikálnych faktorov. Pre naše pozorovanie sme vybrali pôsobenie hluku a vibrácii 
na zváračov v strojárenských závodoch. Hluk a vibrácie predstavujú aj napriek dostatočnej 
legislatíve a preventívnym opatreniam závažný zdravotný problém na pracoviskách. 
Poškodenie zdravia zamestnanca rôzneho stupňa a druhu, ktoré vzniká následkom 
negatívneho pôsobenia hodnotených faktorov na zdravie pracovníkov a to najmä na 
pracoviskách, na ktorých sa nedajú z pracovného prostredia vylúčiť (strojno – technologické 
zariadenia, technológia výroby a pod.). Jedná sa najmä pracoviská v strojárenstve, v baniach 
a v drevospracujúcom priemysle, ktoré sú najvýznamnejšími zdrojmi hluku a vibrácií. Cieľom 
odbornej práce bolo zhodnotiť expozíciu a vplyv hluku a vibrácií na zdravie pracovníkov 
v pracovnom prostredí u vybraných profesií v strojárenských subjektoch na základe 
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výsledkov objektivizácie, posúdenia rizík a výsledkov odborných vyšetrení v meniacich sa 
podmienkach. 
 
Metodika 
Hodnotenie profesijnej skupiny zváračov vychádzalo z posudkov o riziku, výsledkov 
objektivizácie a z výsledkov odborných vyšetrení v rámci lekárskych prehliadok. Výsledky 
vyšetrení boli spracované do databázy vytvorenej v SPSS verzia 19.0. Vyhodnotenie 
výsledkov prebiehalo v programe Microsoft Excel 2010 a na vyhodnotenie sa použila 
deskriptívna štatistická metóda s využitím stĺpcového grafu.  
Na hodnotenie výsledkov audiometrických vyšetrení a celkových strát sluchu bol použitý 
výpočet v % podľa Fowlera. K hodnoteniu sluchových strát podľa Fowlera sa používa výpočet 
podľa vzorca (a + b  + c), pričom a = hodnota straty na 500 Hz; b = hodnota straty na 1 000 
Hz; c = hodnota straty na 2 000 Hz. Vyjadrenie percent zodpovedá komunikačnej dôležitosti 
príslušnej frekvencie. Výpočet celkovej straty sluchu v percentách sa realizuje tak, že sa obe 
hodnoty pre jednotlivé uši vzájomne spočítajú, rozdiel sa vydelí štyrmi a takto získaná 
hodnota sa pripočíta k lepšie počujúcemu uchu. 
 
Chladová skúška (podľa Rejska) sa realizuje ponorením rúk do vody 12° - 15° C na 10 min nad 
zápästie. Raynaudov fenomén sa objaví bezprostredne alebo až po 5 - 10 min. Lewis - 
Prusíkov test - po zatlačení na chrbát posledných článkov prstov rúk, farba sa upravuje do 6 
s. 
 
Objektivizácia hluku a vibrácií a hodnotenie výsledkov bolo vykonané na základe platnej 
legislatívy a metodiky merania autorizovaných meracích skupín. U oboch faktorov sa jedná 
o osobnú expozíciu. Posudky o riziku boli spracované na základe platnej legislatívy. 
 
Výsledky 
Na základe zistených výsledkov prieskumu sme dospeli k niektorým záverom, ktoré si dovolíme uviesť 
v nasledujúcej časti. Implementácia bude obsahovať stručnú charakteristiku zisteného stavu, ako aj 
charakteristiku niektorých okruhov problémov, ktoré sme si stanovili v cieľoch.   

Sledovaný súbor tvorilo 60 zváračov z 8 vybraných strojárenských subjektov (podobná 
technológia zvárania a rovnaký spracúvaný materiál). Sledované obdobie - roky 2013 - 2015. 
Všetci sledovaní zamestnanci boli muži. Priemerný vek zváračov  v sledovanom súbore bol 41 
rokov. Expozícia hluku a vibráciám zváračov v priemere predstavuje 3 roky (z databázy 
pracovnej zdravotnej služby). 
 
Počet vykonaných meraní u hodnotených profesií:  hluk – 9, vibrácie – 9. V grafe 1 sú 
uvedené posudzované hodnoty hluku u hodnotených zváračov. Najvyššia posudzovaná 
hodnota expozície hluku bola u zvárača kovov a to 94,9 dB (A).  Pri objektivizácií vplyvu 
vibrácií v pracovnom prostredí u vybraných strojárenských subjektov sme zistili, že najvyššia 
posudzovaná hodnota bola v roku 2015 a to 4,83 m.s-2 u profesie zvárača – zváranie 
elektrické bodové agregátom ELOTOP 2002 (graf 2).  
 
Výsledky posúdenia rizika: Pri vykonávaní pracovných činností u sledovaných profesií 
pôsobiaci hluk na pracovníkov má premenný charakter. Pôsobiace vibrácií majú premenlivý 
charakter, pričom dochádza k  expozícii  rúk a k prechodu vibrácií z rukoväte brúsky na obe 
ruky.  
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Do rizika hluku 3. kategórie sú zaradení všetci sledovaní zvárači (graf 3). Do rizika vibrácií 3. 
kategórie je zaradených 10 zváračov, do 4. kategórie rizika 1 zvárač, 18 zváračov je 
zaradených do 2. kategórie rizika. 31 zváračov zo sledovaného súboru nie sú exponovaní 
vibráciám (graf 4). 
 
Počet vykonaných vyšetrení: Zo sledovaných zváračov v roku 2013 absolvovalo lekársku 
prehliadku 60 zaradených do 3. a 4. kategórie rizika. 
 
Audiometrické vyšetrenie absolvovali všetci zvárači, pričom u 23 vyšetrených bola 
diagnostikovaná strata sluchu rôzneho stupňa, čo predstavuje 13,8 % zo všetkých 
vyšetrených. Najvyššia nameraná celková strata sluchu dlhodobým pôsobením hluku 
v pracovnom prostredí bola 79,22 % u 63-ročného zamestnanca a  najnižšia nameraná 
celková strata sluchu v sledovanom súbore bola 3,5 % podľa Fowlera u 61-ročného zvárača 
(graf 5). 

V roku 2015 absolvovalo audiometrické vyšetrenie 45 zamestnancov, u 8 vyšetrených bola 
zistená strata sluchu rôzneho stupňa, čo predstavuje  7,2 %. Najvyššia celková strata sluchu 
bola zaznamenaná u 54-ročného zvárača s 25,4 % a najnižšia u 46-ročného zvárača so 4,9 % 
(graf 6). 
 
Z odborných vyšetrení, najmä audiometrie vyplýva, že k strate sluchu rôzneho stupňa 
dochádza v priemere k 10, 5 % vyšetrených zváračov, pričom pri opakovaných dvoj – ročných 
intervaloch bolo zistené zhoršenie sluchu medzi rokmi 2013 a 2015 v priemere o 3,5 % podľa 
Fowlera. 

Ako odborné vyšetrenie pri expozícii vibráciám zamestnanci absolvovali chladovú skúšku. 
Z preukázateľných výsledkov vyšetrení môžeme konštatovať, že všetky výsledky chladového 
testu u sledovaného súboru boli v roku 2013 a v roku 2015 negatívne a neboli pozorované 
ani žiadne odchýlky zdravotného stavu pri dlhodobom pôsobení nadmerných vibrácií 
v pracovnom prostredí. V roku 2014 absolvoval lekársku prehliadku 1 zvárač exponovaný 
vibráciám 4. kategórie rizika s rovnakým výsledkom ako v roku 2013. 
V priebehu rokov 2014 a 2015 došlo k zníženiu počtu zamestnancov v sledovaných 
subjektoch v dôsledku reštrukturalizácie a tiež z dôvodu zmeny hlavného pracovného 
pomeru na živnosť. 
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Graf 1 Expozícia hluku za pracovnú zmenu u vybraných zváračov 

 

 
Graf 2 Expozícia vibráciám za pracovnú zmenu u vybraných zváračov 
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Graf 3 Počet zamestnancov exponovaných          Graf 4 Počet zamestnancov exponovaných hluku 
podľa kategórie rizika       vibráciám podľa kategórie rizika     
                                                        

            
Graf 5 Výsledky audiometrických vyšetrení     Graf 6 Výsledky audiometrických vyšetrení  
 v roku 2013                                                          v roku 2015 

Diskusia 
Ako vyplýva z výsledkov štúdie, profesia zvárači je dlhodobo vystavená riziku hluku a vibrácií 
a zmeny sa nepredpokladajú ani v budúcnosti. Sledovanie expozície faktorom pracovného 
prostredia je náročné z dôvodu vysokej fluktuácie zamestnancov medzi subjektmi a zmien 
pracovného pomeru na živnosť.  
 
Z odborných vyšetrení, najmä audiometrie vyplýva, že v 2 - ročných intervaloch dochádza k 
zhoršenie sluchu u určitého percenta vyšetrených. Príčinou daného stavu je fakt, že 
zamestnanci nepoužívajú ochranu sluchu, alebo tiež dochádza k zmenám expozície hluku na 
pracoviskách, v dôsledku často sa meniacich výrobných programov (závislé na 
objednávkach), pričom sa nevykonajú primerané opatrenia včas – objektivizácia, posúdenie 
rizika. Taktiež sa stáva, že sú prijímaní zamestnanci na pozície, ktoré nie sú rizikové 
a následne sú preradení na rizikové pracovisko. O čom svedčí aj prípad zvárača, u ktorého 
bola zaznamenaná celková strata sluchu 79,22 % Fowlera v rámci výstupnej lekárskej 
prehliadky. Pri prešetrovaní prípadu bolo zistené, že zamestnanec bol prijatý na nerizikové 
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pracovisko a následne bez vykonania lekárskej prehliadky a bez upovedomenia lekára 
pracovnej zdravotnej služby, zaradený na rizikové pracovisko. Následne nebolo možné 
overiť, či bol zamestnanec prijatý do zamestnania už s poškodením sluchu.  
 
Účinná a úspešná prevencia si vyžaduje komplexné a cielené riešenie a súčasne je nutné 
adekvátne reagovať na zmeny na sledovanom pracovisku. Z pohľadu vybraných fyzikálnych 
faktorov v pracovnom prostredí (hluk a vibrácie) možno povedať, že najúčinnejším 
preventívnym opatrením stále ostávajú individuálne opatrenia zabezpečené hlavne ich 
dôsledným používaním a kontrolou. Zdravotný dohľadu v určených intervaloch nie je 
z dôvodu častej fluktuácie zamestnancov v mnohých prípadoch možný. 
 
Záver 
Záverom môžeme skonštatovať, že v sledovaných subjektoch nebol zaznamenaný výskyt 
choroby z povolania pri expozícii hluku a vibráciám, čo odráža situáciu, že bolo možné 
zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad a vykonávať aj ďalšie preventívne opatrenia. V praxi 
je zložité zabezpečovať adekvátne preventívne opatrenia z dôvodu stále sa meniacich 
podmienok práce a pracovného prostredia. Veľkú mieru zohráva flukturácia zamestnancov 
a zmena pracovného pomeru na živnosť. Do popredia sa dostáva aj problematika 
zamestnávania cudzincov a zamestnávanie cez pracovné agentúry.  
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EXPOZÍCIA  OBYVATEĽOV DOPRAVNÉMU  HLUKU 

V NOVÝCH  BYTOVÝCH  DOMOV 

L. MIHALČÍK1,3, Ľ. ARGALÁŠOVÁ2, J. JURKOVIČOVÁ2, J. ŠIMONOVIČ3 
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a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

2 Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava 
3 SKY-ECO, s.r.o., Bratislava 

Abstrakt 
Úvod: kvalitu bývania určuje aj širšie obytné prostredie a intenzita dopravy v okolí. Stále 
aktuálnou je preto problematika hluku z dopravy.  
 
Materiál a metodika: v pilotnej prierezovej štúdii sme  sledovali   exponovanú a kontrolnú   
skupinu  obyvateľov Bratislavy v bytoch s orientáciou okien k dopravným koridorom a  v  
tých istých bytových domov  s oknami obytných miestností orientovanými do odvrátenej 
strany od  hlučných koridorov. Predmetom záujmu boli najmä nové výškové bytové domy 
situované v širšom centre Bratislavy do 50m od komunikácií s intenzitou dopravy na úrovni 
20 tisíc  vozidiel za deň. Tu  sme realizovali objektívne merania hluku a následne aj 
subjektívne hodnotenie rušivosti dopravy u nových majiteľov bytov po  ich niekoľkoročnom 
bývaní v danom byte. 
 
Výsledky: predbežné výstupy štúdie podporujú hypotézu o subjektívne vyššej úrovni rušenia 
a horšej adaptácii obyvateľov na hluk bývajúcich na strane  hlučných fasád bytových domov a  
predpoklad  ich zvýšeného zdravotného  rizika, a to najmä  počas letných   večerov a nocí,  
kedy hluk pôsobí zvlášť obťažujúco v čase určenom na regeneráciu síl človeka. 
 
Úvod 
Bývanie patrí medzi základné biologické potreby človeka. Kvalita bývania významne 
ovplyvňuje zdravie ľudí, pretože človek prežije asi 80 % svojho života vo vnútri budov. 
Hlavnou funkciou je ochrana pred poveternostnými vplyvmi a ďalšími nepriaznivými faktormi 
životného prostredia, poskytuje možnosť rodinného života a oddychu vrátane intervalu 
potrebného na spanie. Kvalitu bývania určuje aj širšie obytné prostredie, v ktorom je byt 
situovaný ako napr. centrum mesta, sídlisková radová zástavba alebo zástavba rodinných  
domov na vidieku a pod. Z fyzikálnych škodlivín obytného prostredia najmä v dotyku 
s hlavnými dopravnými koridormi  je stále aktuálnou problematika hluku a exhalátov 
z dopravy.  
 
Cieľom našej pilotnej prierezovej štúdie bolo zistiť mieru subjektívneho rušenia dopravným 
hlukom  u obyvateľov vo vybraných nových bytových domov situovaných  v blízkosti 
významných  vnútromestských koridorov hlavného mesta SR s dôrazom na subjektívne 
rušenie  spánku a možnú adaptáciu. Zároveň sme objektivizovali dopravné parametre v 
daných lokalitách. 
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Materiál a metódy 
V pilotnej prierezovej štúdii sme  sledovali   exponovanú a kontrolnú   skupinu  obyvateľov 
Bratislavy. Exponovaná skupina  bývala v bytoch s  oknami obytných miestností (spální)  na    
hlučných fasádach orientovaných  smerom k významným  vnútromestským  dopravným 
koridorom a kontrolná skupina  v bytoch tých istých bytových domov  s oknami obytných 
miestností (spální) orientovaných do odvrátenej strany od  hlučných koridorov, resp.  do  
dvora alebo vnútrobloku. Vybrali sme novo postavené  alebo zrekonštruované 
mnohopodlažné polyfunkčné výškové domy s obytnou funkciou spravidla od 2. až 3. 
nadzemného podlažia situované v širšom centre Bratislavy vo vzdialenosti približne do 50 m 
od hlavných vnútromestských komunikácií, ktoré sú  významne exponované dopravnému 
hluku z cestnej alebo mestskej koľajovej  dopravy. Prieskum bol realizovaný  po dohode so 
správcami bytových domov na uliciach Gagarinovej (Perla Ružinova), Račianskej (Manhattan) 
a Račianskom Mýte, Radlinského a Černyševského. Objektívne merania hluku na vonkajších 
fasádach vybraných bytových domov (BD)  orientovaných k najbližšiemu významnému 
dopravnému koridoru boli realizované ako kontinuálne celodenné merania ekvivalentnej 
hladiny dopravného hluku LAeq v daný deň pracovného  týždňa (3).  
 
Súčasne boli  realizované merania alebo predikcia vnútorného hluku v predmetnej obytnej 
miestnosti pri zabezpečení jej minimálneho prevetrávania formou pootvoreného okna 
v polohe vetranie alebo pomocou tzv. vetracej štrbiny v rámoch okien podľa projektovaného 
systému prevetrávania  daného bytu (11). 
 
Obťažovanie hlukom hodnotili obyvatelia  subjektívne pomocou modifikovaného  
štandardizovaného Dotazníka o obťažovaní hlukom  (6,7,9,10). Informácie  od respondentov 
sme získavali korešpondenčne. Obyvatelia vypĺňali dotazníky doma písomnou formou 
subjektívnym hodnotením parametrov kvality bývania vrátane úrovne obťažovania a rušenia 
hlukom ako aj  samohodnotením svojho zdravotného stavu a životného štýlu spravidla 
pomocou  štvorškálovej  hodnotiacej stupnice.   Dotazník obsahoval  43 otázok  koncepčne 
delených na oblasti: dom a byt, dopravný hluk a bývanie,  dopravný hluk a spánok, 
pracovisko a hluk, životný štýl a zdravie a  celková úroveň kvality bývania. 
 
Pri štatistickom spracovaní údajov sme použili deskriptívnu štatistiku a  bivariantnú analýzu 
(t-test, chí-kvadrátový test, kontingenčné tabuľky) pomocou programového balíka  EPI Info 7 
a  Microsoft Excel 2016. 
 
Výsledky 
Objektivizácia dopravných parametrov 
Objektivizované hladiny  vonkajšieho a vnútorného hluku uvedené v tabuľke 1 a 2  platia pre 
hlučné fasády bytových domov vo vzdialenosti približne 1,5m pred oknom obytnej 
miestnosti v úrovni príslušného nadzemného podlažia (NP)  v súlade s platnou legislatívou SR 
(4,5). Hlučné fasády  vykazujú nadlimitnú expozíciu vonkajšieho hluku, avšak tzv. tiché fasády 
odvrátené od dominantnej komunikácie majú  okná  obytných miestností  s podlimitnou 
expozíciu, nakoľko  rozdiel ekvivalentných hladín vonkajšieho hluku  tzv. hlučnej a tichej 
fasády  dosahuje v uvedených lokalitách hodnoty 7 až 13dBA v závislosti od konkrétnej 
situácie. Na  týchto fasádach sa uplatňuje tieniaci, resp. protihlukový bariérový účinok  
vlastnej budovy alebo okolitej zástavby. 
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Intenzity dopravných prúdov na súvisiacich hlavných mestských komunikáciách  a ich trendy 
v posledných rokoch vykazujú podľa  údajov pravidelného sčítavania  dopravy  magistrátom 
mesta Bratislava  na vybraných dopravných uzloch, resp. mestských križovatkách  relatívne 
dlhodobú stabilitu v rozsahu s rozptylom cca +/-5%. V tabuľke 3 je uvedená situácia v 
posledných rokoch na Gagarinovej ulici v blízkom centre a na Panónskej ul. v okrajovej časti 
Petržalky.  
 
Hodnotenie subjektívneho rušenia hlukom 
Vo  vybraných  bytových domoch (BD)  bolo   celkove distribuovaných   645 dotazníkov, 
pričom prieskumu sa aktívne a dobrovoľne  zúčastnilo 27% oslovených obyvateľov.  V  
sledovanom súbore  176 respondentov bolo 57% žien a 43% mužov. Priemerný vek bol 
41,7±9,3 rokov,  91%  všetkých respondentov  bývalo v sledovaných BD viac ako jeden rok, 
75%   tam bývalo viac ako dva roky,  pričom priemerná dĺžka bývania na danom mieste bola 
4,5±2,7 roka.  Z respondentov 82%  pracuje duševne a 11%  je dôchodcov,  72%   neruší hluk 
na pracovisku a  na striedavé zmeny pracuje len 5,7%  respondentov. 
 
Tab. 1 Hladiny dopravného hluku pre deň, večer a noc na hlučných fasádach BD  

 

Lokalita/ulica 

 

NP 

LAeq,T,OUT  (dB) 

06-18 h 

Deň 

18-22 h 

Večer 

22-06 h 

Noc 

Gagarinova 7 72 68 60 

Černyševského 11 65 63 62 

Račianska 24 69 61 54 

Račianske Mýto 4 65 56 52 

Radlinského 4 71 66 63 

Tab. 2 Hladiny vnútorného hluku z dopravy pre deň, večer a noc v obytných interiéroch bytov s oknami na 
hlučnej fasáde BD pri vetracej polohe okna alebo funkčnej vetracej štrbine (*) 

 

Lokalita/ulica 

 

NP 

LAeq,T,IN  (dB) 

06-18 h 

Deň 

18-22 h 

Večer 

22-06 h 

Noc 

Gagarinova 7 55 51 43 

Gagarinova* 7 - 30* 26* 

Černyševského 11 48 46 45 

Račianska 24 52 44 37 

Račianska* 24 - 32* 25* 

Račianske Mýto 4 48 39 35 

Radlinského 4 54 49 46 

Poznámka: * vetracia štrbina v ráme okna  
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Tab.3 Počty motorových vozidiel na profile Gagarinova  a Panónska ulica v letnom období 
 (zdroj: Magistrát hl. mesta SR, 2016) 

Cestný profil Rok 06-18 h 

Deň 

18-22 h 

Večer 

22-06 h 

Noc 

Gagarinova 
(centrum) 

 

2011 18675 3481 1451 

2013 18603 3602 1443 

2015 18248 3584 1506 

Panónska 

(Petržalka) 

 

2010 12766 3197 1379 

2012 13034 2678 1226 

2014 12006 2938 1219 

 

Z hľadiska rušenia a obťažovania dopravným hlukom sme daný súbor rozdelili  na 
respondentov bývajúcich  v bytoch s oknami spální do rušnej, hlučnej ulice (n=132), ktorých  
sme hodnotili ako exponovanú skupinu  a na  respondentov s oknami spální do tichej ulice, 
do dvora alebo do vnútrobloku daného bytového domu, ktorých sme hodnotili ako 
kontrolnú skupinu (n=44).  Uvedené dva súbory  sme sledovali  z hľadiska zvýšeného rizika 
rušenia a obťažovania hlukom z cestnej dopravy zvlášť pre denný a nočný interval. 
 
V exponovanom súbore bolo 56% žien a 44% mužov. Priemerný vek bol 41,13 rokov. V 
kontrolnom súbore bolo 59% žien a 41% mužov a priemerný vek bol 43,57 rokov. Rozdiely 
pohlavia a veku neboli významné (p=0,7 a p=0,3). Významný rozdiel bol však vo výške 
nadzemného podlažia pre exponovanú skupinu respondentov, ktorí bývajú vyššie (p=0,003). 
Viac ako 40% z nich býva od 8. poschodia vyššie oproti 16 % percentám respondentov 
v kontrolnom súbore.  
 
Respondenti subjektívne hodnotili svoj celkový  zdravotný stav v 62%  ako  dobrý alebo viac 
ako dobrý a primerane svojmu veku v 32% prípadoch. Skôr zlý alebo veľmi zlý zdravotný stav 
uvádzali respondenti len v 6% prípadov. Približne  53% opýtaných zostáva a trávi víkendy vo 
svojich bytoch  a 84% sa venuje pravidelne alebo nepravidelne relaxačným aktivitám alebo 
osobným záujmom. Pri subjektívnom hodnotení zdravotného stavu nebol medzi 
respondentmi z exponovanej a kontrolnej skupiny významný rozdiel (p=0,8). 
 
57% všetkých respondentov je najviac rušených dopravným hlukom v noci v letnom období 
a 23% je rušených celoročne. 
 
Pri otvorenom okne alebo pri okne vo vetracej polohe spáva najmä v letnom období spolu 
61% respondentov. Rušenie dopravného hluku je príčinou pre zatvorenie okna  v noci počas 
spánku  pre 56% všetkých respondentov.  
 
Dopravný hluk počas dňa v exponovanej skupine ruší najviac v lete 48% respondentov, 42% 
ruší po celý rok. V kontrolnej skupine ruší tiež najviac v lete 34% opýtaných, počas celého 
roka 23% a neruší až 30% respondentov oproti exponovanej skupine, kde neruší len 5% 
opýtaných. V exponovanej skupine ruší počúvanie rozhlasu a televízie až 73% respondentov 
oproti 32% v kontrolnej skupine, u 51% respondentov z exponovanej skupiny dopravný hluk 
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sťažuje čítanie a koncentráciu na duševnú prácu oproti 23 % v kontrolnej skupine. Na hluk 
počas dňa si nedokáže zvyknúť 17% obyvateľov z exponovanej skupiny oproti 7% z kontrolnej 
skupiny. Tieto výsledky sú vysoko signifikantné (p<0,001) (obr. 1, 2). 
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Obr. 1 Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v exponovanej skupine počas  
           dňa (06.00h -22.00h) pri otvorených oknách 
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Obr. 2 Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v kontrolnej skupine počas  
           dňa (06.00h -22.00h) pri otvorených oknách 

 
Na  obrázkoch 3 a 4  sú vyjadrené reakcie exponovanej skupiny respondentov, na rušenie 
zaspávania a budenie zo spánku.  Dopravný hluk ruší najviac v lete v exponovanej (61,4%) aj 
v kontrolnej skupine (45,5%). Pri zaspávaní ruší v exponovanej  skupine  48% respondentov 
oproti 13% v kontrolnej skupine, 42% opýtaných budí zo spánku oproti 20% v kontrolnej 
skupine.  
 
Uvádzame aj odpovede  respondentov na ich potenciálnu schopnosť adaptovať sa alebo 
zvyknúť si na hluk  z dopravy  počas noci. V exponovanej  skupine si nedokáže zvyknúť až 26 
% respondentov a 10% v kontrolnej skupine, pričom odpoveď „viac áno“ zahrňuje aj  
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odpoveď „áno za určitých okolností“, ktoré neboli bližšie špecifikované. Tieto výsledky boli 
tiež vysoko významné (p<0,001). 
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                 Obr. 3 Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v exponovanej skupine  
                            v noci (22.00h - 06.00 h)  
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              Obr. 4  Rušenie a adaptácia na dopravný hluk v kontrolnej   
                         skupine v noci (22.00h - 06.00h)  
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Tab.4. Analýza rušenia dopravným hlukom v noci a cez deň v exponovanej a kontrolnej skupine vyjadrená  
            pomerom šancí (odds ratio) 

Aktivita respondentov 

v bytoch 

OR 

(odds ratio) 

Interval 
spoľahlivosti 

95 % 

P 

 hodnota 

Počúvanie rozhlasu,  televízie, rozhovor, 
telefonovanie cez deň  

 

5,71 

 

2,72-11,99 

 

<0,0001 

Čítanie, duševná práca cez deň 3,50        1,60 - 7,67 0,001 

Adaptácia, zvyk na hluk cez deň 2,88 0,82-10,12 0,009 

Zaspávanie 5,96 2,36−15,05 <0,0001 

Spánok 2,86        1,27-6,44 0,009 

Adaptácia, zvyk na hluk v noci 3,20        1,06-9,63 0,031 

 
V tabuľke  4 sú publikované štatistické výstupy z kontingenčných tabuliek odpovedí  v 
exponovanej a kontrolnej skupine pre  vybrané aktivity a činnosti  obyvateľov  a ich rušenie 
vrátane subjektívnej schopnosti adaptovať sa alebo zvyknúť si na dopravný hluk                      v 
sledovaných bytových domoch. Podľa našej analýzy dopravný hluk ruší významne viac denné 
aj nočné aktivity respondentov v exponovanej skupine, ktorí si naň nedokážu zvyknúť ani cez 
deň ani v noci.   
 
Diskusia a závery  
Predbežné výsledky štúdie sú kompatibilné s výsledkami iných štúdií v SR a v zahraničí 
(6,7,8,9,10). Avšak subjektívny zvyk na rušenie hlukom tam autori nesledovali do takých 
podrobností ako v našej štúdii. 
 
Uvedené porovnávanie vybraných skupín populácie môže byť ovplyvnené skresľujúcimi 
faktormi ako napr. relatívne  malá veľkosť kontrolného súboru respondentov, orientácia a 
pôdorysné rozloženie obytných miestností a orientácia okien v bytových domoch vzhľadom  
k hlučnej komunikácii, výška poschodia, ako aj  podvedomá psychologická  bariéra 
respondentov exponovanej skupiny ako vlastníkov nehnuteľností vyplývajúca z ich  hmotnej 
zainteresovanosti na uvedenom bývaní. 
 
Výstupy našej pilotnej štúdie zameranej na expozíciu a subjektívne rušenie alebo 
obťažovanie dopravným hlukom obyvateľov bývajúcich v  blízkosti mestských dopravných 
komunikácii hlavného mesta SR s intenzitou dopravy na úrovni približne 20 tisíc  vozidiel za 
deň a spravidla nadlimitnou expozíciou hluku vo vonkajšom prostredí  na strane  hlučných 
fasád bytových domov, podporujú hypotézu o subjektívne vyššej úrovni rušenia a horšej 
adaptácii obyvateľov na hluk a aj predpoklad  zvýšeného zdravotného  rizika. Ide najmä o 
letné  noci  počas pracovného týždňa (interval 22h až 06h),  kedy hluk pôsobí zvlášť 
obťažujúco v čase určenom na regeneráciu síl človeka, čo potvrdila okrem iného aj korelácia 
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rušenia hluku z dopravy so zatváraním okien spální najmä v letnom intervale na strane 
hlučných fasád. 
 
V ďalších analýzach plánujeme podrobnejšie vyhodnotiť zdravie a životný štýl respondentov 
a navrhnúť predbežné opatrenia a intervenčné postupy v prevencii nežiaducich účinkov 
dopravného hluku na zdravie atakovaného obyvateľstva.   
Po kompletizácii výsledkov plánujeme navrhnúť predbežné opatrenia na hlučných fasádach 
daných bytových domoch ako aj preventívne intervenčné postupy v urbanizme a príprave  
územia, resp.  pri návrhu a pôdorysnej orientácii nových bytových jednotiek v bytových 
domoch.   
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Abstrakt 
Úvod: Zváracie dymy sú hlavným nežiaducim škodlivým faktorom pri zváraní. Sú zložené 
z kondenzátov pár, aerosólov, prachov a plynov, ktoré obsahujú rôzne zdraviu škodlivé 
toxické látky. Pri zváraní nehrdzavejúcich ocelí dochádza aj k expozícii ťažkým toxickým 
kovom, ktoré sa pridávajú ocele aby sa zabránilo jej korózii. 
 
Materiál a metodika: Sledovala sa toxicita ťažkých toxických kovov v skupine 117 zváračov 
legovaných ocelí. Stanovené boli hladiny Cr, Ni a Mn v krvi a moči tejto skupiny pracovníkov 
a hodnotili sa vybrané biochemické parametre, vo vzťahu k fajčeniu a tie sa porovnávali 
s kontrolnou skupinou 123 neexponovaných pracovníkov. 
 
Výsledky: Priemerné hodnoty jednotlivých kovov v krvi zváračov neprekračovali maximálnu 
normálnu hodnotu a boli pri Cr 0,095µmol/l, Ni 0,073µmol/l a Mn 0,282µmol/l. V moči boli 
hodnoty Cr 0,083µmol/l, Ni 0,196µmol/l a Mn 0,043µmol/l. Zistili sa vysoko významne vyššie 
hladiny močoviny v sére exponovaných fajčiarov v porovnaní s exponovanými nefajčiarmi; 
vysoko významne vyššie hladiny kreatinínu v sére exponovaných nefajčiarov v porovnaní 
s nefajčiarmi kontrolnej skupiny a významne vyššie hladiny celkového bilirubínu 
exponovaných nefajčiarov oproti kontrole nefajčiarov, rovnako exponovaných fajčiarov 
oproti kontrole fajčiarov. 
 
Diskusia a záver: Profesionálna expozícia ťažkým toxickým kovom predstavuje aj v súčasnosti 
určité riziko poškodenia zdravia exponovaných pracovníkov. 
 
Úvod 
Zváranie je technologický proces, ktorým sa vytvorí trvalý, nerozoberateľný spoj dvoch alebo 
viacerých komponentov, pre ktorý je nutná vyššia teplota alebo tlak, príp. obidva faktory 
súčasne. Medzi špecifické rizikové faktory pri zváraní patrí prach (aerosóly), hluk a vibrácie, 
ionizujúce a elektromagnetické žiarenie, zvýšený tlak vzduchu na nervy končatín, rôzne 
chemické látky vyvolávajúce infekcie a alergické reakcie a chemické karcinogény. Hlavným 
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nežiaducim škodlivým faktorom pri zváraní sú emisie dymov, ktoré sú výsledkom fyzikálno-
chemických reakcií vznikajúcich pri vysokých teplotách (1, 4). Zváracie dymy sú zložené 
z kondenzátov pár, aerosólov, prachov a plynov. Obsahujú toxické látky, ktoré spôsobujú pri 
dlhodobej inhalácii intoxikácie a ďalšie patologické zmeny. Podľa schopnosti tuhých 
a plynných zložiek dymu rozpúšťať sa alebo sa ukladať v príslušných orgánoch ľudského 
organizmu, prejavuje sa charakter toxicity alebo škodlivého účinku danej látky na zdravie. Vo 
všeobecnosti látky ľahšie rozpustné v organizme, tzn. kryštály, kovy, soli a plyny sú pre 
organizmus menej škodlivé. Najrizikovejšími látkami v zváracích dymoch sú toxické kovy a ich 
zlúčeniny, ako Cr, Ni, Mo, Mn, Cu, Pb a Cd (2). 

Vysokolegované nehrdzavejúce ocele sú odolné proti korózii. Pre získanie tejto vlastnosti sa 
do ocele pridáva najviac Cr, ktorého obsah v tuhom roztoku je nad 11,5%. V závislosti od 
pridaných jednotlivých toxických kovov môžu byť ocele chrómové, chrómniklové alebo 
chrómmangánové. Ni môže byť prítomný v obsahu 2-6,5%, Mo v obsahu do 2,5% a Mn 
v obsahu do 1%. Zlúčeniny Cr6+ majú karcinogénne účinky a podľa IARC sú zaradené do 
kategórie 1, ako dokázané karcinogény pre človeka. Do organizmu sa dostávajú hlavne 
inhaláciou, pričom mnohé z nich vyvolávajú zhubné nádory pľúc. Ich vznik závisí od dávky 
inhalovaného Cr a prejavuje sa po dlhom latentnom období, pričom sa vyskytujú všetky 
histologické typy (5, 6, 7). Najbežnejšími symptómami negatívneho účinku Ni je výskyt 
alergických reakcií, sčervenanie pokožky, tvorba vyrážok, chronická bronchitída a zníženie 
funkcie pľúc. Nikel a jeho zlúčeniny sú podľa IARC zaradené tiež do kategórie 1, ako 
dokázané karcinogény pre človeka. Pri Mn sú pre organizmus najtoxickejšie jeho trojmocné 
zlúčeniny. Chronická otrava Mn postihuje najčastejšie CNS a môže viesť  k trvalej invalidite. 
Medzi typické príznaky otravy patrí malátnosť, ospalosť, slabosť, emočné poruchy, kŕčovitá 
chôdza, opakujúce sa kŕče v nohách, alebo ochrnutie. Niektoré zlúčeniny Mn patria medzi 
potenciálne karcinogény (3, 4, 8). 

Materiál a metodika 
Exponovaný súbor tvorilo 117 zváračov legovaných ocelí, profesionálne exponovaných 
zváračským dymom, ktorý obsahuje aj ťažké toxické kovy, ako Cr, Ni, Mo a Mn. 
s priemerným vekom 38,43 rokov a priemernou dobou expozície 7,14 rokov. Všetci z nich 
boli muži, fajčiarov bolo 47 a predstavovali 40,17%. Kontrolný súbor tvorilo 123 
neexponovaných pracovníkov s priemerným vekom 39,74 rokov a dobou zamestnania 16,67 
rokov. Fajčiarov bolo 28, čo predstavovalo 22,76%. Celková charakteristika exponovaného 
súboru a kontroly je uvedená v tab.1. 

 

Tab. 1 Charakteristika exponovaného súboru a kontroly 

 
Vek (roky) Expozícia (roky) Fajčenie (NF/F) 

EXP SÚBOR (n=117) 38,43 ± 10,90 7,14 ± 9,66 70 / 47 

KONTROLA (n=123) 39,74 ± 10,70 16,67 ± 10,86 95 / 28 

 
Hodnoty toxických kovov - Cr, Ni a Mn sa stanovovali v krvi a moči sledovaných jedincov. Pri 
stanovení sa použila metóda atómovej absorpčnej spektroskopie (AAS), alebo metóda 
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hmotnostnej spektrometrie (ICP MS). Maximálne normálne hodnoty pre jednotlivé 
stanovené toxické kovy sú uvedené v tab.2. 

 
 
 
 
 
 
Tab.2 Maximálne normálne hodnoty stanovených toxických kovov  

Kov Materiál 
Maximálna normálna hodnota 

µmol/l µmol/mol kreat 

Cr 
krv do 0,865  

moč do 0,047 do 4,167 

Ni 
krv do 0,428  

moč do 0,520 do 37,7 

Mn 
krv do 0,760  

moč do 0,300 do 8,75 

 

V exponovanom a kontrolnom súbore sa hodnotili hladiny vybraných biochemických 
parametrov v sére ak: močovina, kreatinín, kyselina močová, celkové bielkoviny, bilirubín 
celkový, bilirubín konjugovaný, cholesterol, triacylglyceroly, GMT, AST a ALT. Referenčné 
hodnoty sú uvedené v tab.3. 
 
Porovnávali sa hodnoty exponovaného súboru s kontrolou. Oba súbory boli rozdelené na 
skupinu nefajčiarov a fajčiarov. Studentovým nepárovým T-testom boli vyhodnotené rozdiely 
medzi celkovým exponovaným súborom a kontrolou, rovnako medzi nefajčiarmi a fajčiarmi 
exponovaného súboru a kontroly a taktiež medzi exponovaným súborom a kontrolou 
u nefajčiarov a fajčiarov. Najnižšia štatistická hladina bola P < 0,05. 

Tab.3 Hodnotené biochemické parametre v sére a ich normálne hodnoty  

Parameter Skratka Referenčné hodnoty  Jednotka 

Močovina UREA 2,80-7,20 mmol/l 

Kreatinín KREAT 72-127 μmol/l 

Kyselina močová KMOC 208-428 μmol/l 

Celkové bielkoviny TB 66,0-83,0 μmol/l 

Bilirubín celkový TBIL 5,0-21,0 μmol/l 

Bilirubín konjugovaný (priamy) BILK 0,1-3,4 μmol/l 

Cholesterol CHOL ˂ 5,17 mmol/l 

Triacylglyceroly TRG 0,40-1,70 mmol/l 

Glutamyltransferáza GMT GMT 0,18-0,92 μkat/l 

Aspartátaminotransferáza AST 0,17-0,85 μkat/l 

Alanínaminotransferáza ALT 0,20-0,85 μkat/l 
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Výsledky 
Priemerné hodnoty stanovených ťažkých toxických kovov v krvi a moči celého exponovaného 
súboru sú uvedené v tab.4. Ani pri jednom kove neprevýšila priemerná hodnota maximálnu 
normálnu hodnotu. V moči sa hodnoty jednotlivých kovov okrem µmol vyjadrovali aj 
v prepočte na hodnotu kreatinínu stanovenom v moči, teda v µmol/mol kreatinínu. 
Priemerné hodnoty v skupine nefajčiarov a fajčiarov sú v tab.5. Pri hodnotení hladín Cr v krvi 
sa ani u jedného jedinca nevyskytla nameraná hodnota, ktorá by prevyšovala maximálnu 
normálnu hodnotu (do 0,865µmol/l).  

Tab.4 Hodnoty stanovených toxických kovov v celkovom exponovanom súbore 

Kov 

Hodnoty stanovených kovov 

Krv  Moč  

µmol/l µmol/l µmol/mol kreatinínu 

Cr 0,029 ± 0,060 0,033 ± 0,020 2,360 ± 1,270 

Ni 0,073 ± 0,053 0,196 ± 0,152 7,633 ± 5,917 

Mn 0,282 ± 0,069 0,043 ± 0,030 13,190 ± 7,640 

 

Tab.5 Hodnoty stanovených toxických kovov v skupine nefajčiarov a fajčiarov  

KOV (NF/F) 

Hodnoty stanovených toxických kovov 

Krv Moč 

µmol/l µmol/l µmol/mol kreatinínu 

 Cr 
NF 0,040 ± 0,080 0,030 ± 0,018 2,240 ± 1,220 

F 0,020 ± 0,014 0,035 ± 0,024 2,500 ± 1,360 

 Ni 
NF 0,078 ± 0,065 0,221 ± 0,176 8,311 ± 6,621 

F 0,067 ± 0,038 0,167 ± 0,120 6,864 ± 5,120 

 Mn 
NF 0,284 ± 0,062 0,046 ± 0,034 12,370 ± 8,250 

F 0,279 ± 0,078 0,039 ± 0,026 14,120 ± 7,035 

 
Pri hodnotení hladín Cr v moči sa u 6 jedincov vyskytla nameraná hodnota, ktorá bola vyššia 
ako maximálna normálna hodnota (0,047µmol/l). Traja z týchto jedincov boli fajčiari a traja 
nefajčiari. Hodnoty Cr v moči v prepočte na kreatinín boli vyššie u troch jedincov, pričom 
dvaja z nich boli fajčiari a jeden nefajčiar. Pri hodnotení hladín Ni v krvi sa ani v jednom 
prípade nezistila hodnota vyššia ako maximálna normálna hodnota (do 0,428µmol/l), pri 
hodnotení hladín v moči sa u troch jedincov zistila hodnota prevyšujúca maximálnu normálnu 
hodnotu (do 0,520µmol/l). Všetci traja jedinci boli nefajčiari. Pri hodnotení hladiny v prepočte 
na kreatinín sa ani u jedného jedinca nezistila vyššia hodnota ako 37,7µmol/mol kreatinínu. 
Pri hodnotení hladín Mn v krvi a v moči sa ani u jedného jedinca nezistila hodnota prevyšujúca 
maximálnu normálnu hodnotu (v krvi do 0,760µmol/l, v moči do 0,300µmol/l). Pri hodnotení 
hladiny v prepočte na hodnotu kreatinínu sa u 21 jedincov zistila vyššia hodnota ako 
maximálna normálna hodnota 8,75µmol/mol kreatinínu. Z toho počtu bolo 9 nefajčiarov a 12 
fajčiarov.  
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Jednotlivé biochemické parametre boli sledované v krvnom sére a  porovnávané v celkovom 
exponovanom súbore a kontrole, v rámci skupiny nefajčiarov (NF) a fajčiarov (F), a medzi 
skupinou NF a F. 
 
Močovina v sére 
Medzi celkovým exp súborom a kontrolou sa nezistil rozdiel. V skupine NF exp súboru 
a kontr sa nezistili významné rozdiely, v skupine fajčiarov boli hladiny vyššie u exp jedincov 
(tab.6). U fajčiarov exp súboru bola hladina štatisticky vysoko významne vyššia v porovnaní 
s exp súborom nefajčiarov (P<0,001).  
 

 
Tab.6 Hodnoty močoviny v sére celkových súborov a skupín NF a F 

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

UREA 
(mmol/l)  

EXP 5,35 ± 1,24  4,65 ± 1,15 6,15 ± 0,79*** 

KONTR 5,08 ± 1,40 4,68 ± 1,10 5,51 ± 1,58 

Studentov t-test  EXP F - EXP NF ***P < 0,001  

 
Kreatinín v sére 
V celkovom exp súbore, v skupine nefajčiarov a rovnako aj v skupine fajčiarov sa zistil vysoko 
významne vyšší výskyt (tab.7) v porovnaní s kontr (P<0,001). 
 
Tab.7 Hodnoty kreatinínu  v sére celkových súborov a skupín NF a F 

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

KREAT 
(μmol/l)  

EXP 112,59 ± 12,43***  111,18 ± 13,89*** 114,20 ± 10,79*** 

KONTR 94,23 ± 12,62 91,89 ± 10,65 96,71 ± 14,33 

Studentov t-test  EXP CELKOM-KONTR CELKOM ***P < 0,001; EXP NF-KONTR NF ***P < 0,001; EXP F-KONTR F 
***P < 0,001 

 
Kyselina močová v sére 
Medzi exp jedincami a kontr celkových súborov, rovnako aj pri ich hodnotení v skupine 
nefajčiarov a fajčiarov sa nezistili významné rozdiely (tab.8).  
 
Celkové bielkoviny v sére 
Hodnoty v celkových súboroch a v skupine fajčiarov boli vyššie u exp jedincov v porovnaní 
s kontr, rozdiel však nebol štatisticky významný (tab.9).  
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Tab.8 Hodnoty kyseliny močovej v sére celkových súborov a skupín NF a F 

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

KMOC 

(μmol/l)  

EXP 343,28 ± 51,42  336,94 ± 50,11 350,47 ± 53,66 

KONTR 338,34 ± 50,46 349,17 ± 43,16 326,88 ± 56,22 

 
Tab.9 Hodnoty celkových bielkovín  v sére celkových súborov a skupín NF a F 

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

TB 

(μmol/l)  

EXP 76,63 ± 6,31  75,74 ± 6,47 77,65 ± 6,18 

KONTR 74,89 ± 5,25 76,22 ± 4,61 73,47 ± 5,65 

 
Bilirubín celkový v sére 
U exp jedincov celého súboru sa zistil štatisticky významne vyšší výskyt v porovnaní s kontr 
(P<0,01). V skupine NF aj F bol u exp jedincov vyšší výskyt ako pri kontr (tab.10).  
 
Bilirubín konjugovaný (priamy) 
V celkovom exp súbore sa zistila vyššia, ale štatisticky nevýznamná hladina u exp jedincov 
v porovnaní s kontr. V skupine F bol tento výskyt štatisticky významný (P<0,01) v porovnaní 
s kontr. Vyššie hodnoty boli u exp F v porovnaní s exp NF (tab.11). 

Tab.10 Hodnoty celkového bilirubínu v sére celkových súborov a skupín NF a F 

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

TBIL (μmol/l)  
EXP 15,46 ± 4,43**  14,96 ± 4,47 16,02 ± 4,46 

KONTR 12,47 ± 3,59 12,01 ± 3,88 12,95 ± 3,30 

Studentov t-test  EXP CELKOM-KONTR CELKOM **P < 0,01  
 
Tab.11 Hodnoty konjugovaného bilirubínu v sére celkových súborov a skupín NF a F 

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

BILK 

(μmol/l)  

EXP 2,41 ± 0,71  2,18 ± 0,83 2,67 ± 0,44** 

KONTR 2,17 ± 0,60 2,19 ± 0,69 2,16 ± 0,50 
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Studentov t-test  EXP F-KONTR F **P < 0,01  

Cholesterol v sére 

Hodnoty cholesterolu v celkovom súbore u NF aj F boli vyššie ako u exp jedincov, rozdiel však 
nebol štatisticky významný (tab.12). Významne vyšší výskyt bol u exp F v porovnaní s exp NF 
(P<0,01) a u kontr fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi (P<0,001).  
 
Triacylglyceroly v sére 
V celkovom súbore, v skupine NF a F sa medzi exp jedincami a kontr nezistili žiadne rozdiely 
(tab.13). Vyšší výskyt bol u exp NF v porovnaní s exp F a štatisticky významne vyšší výskyt 
u fajčiarov kontroly v porovnaní s nefajčiarmi kontroly (P<0,01).  

 
Tab.12 Hodnoty cholesterolu v sére celkových súborov a skupín NF a F  

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

CHOL 

(mmol/l)  

EXP 4,82 ± 0,65  4,51 ± 0,72 5,17 ± 0,30** 

KONTR 5,02 ± 0,47 4,74 ± 0,37 5,32 ± 0,39*** 

Studentov t-test  EXP F-EXP NF **P < 0,01; KONTR F - KONTR NF ***P < 0,001  
 
Tab.13 Hodnoty triacylglycerolov v sére celkových súborov a skupín NF a F  

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

TRG 

(mmol/l)  

EXP 1,55 ± 0,16  1,49 ± 0,19 1,63 ± 0,09 

KONTR 1,54 ± 0,17 1,46 ± 0,16 1,63 ± 0,14** 

Studentov t-test  KONTR F - KONTR NF **P < 0,01  

 

GMT v sére 
V celkových súboroch, v skupine nefajčiarov aj fajčiarov boli vyššie hodnoty u kontr skupín 
v porovnaní s exp (tab.14). V celkových súboroch (P<0,01) a v skupine fajčiarov (P<0,01) 
štatisticky významne vyššie. U fajčiarov kontroly boli hodnoty štatisticky významné 
v porovnaní s nefajčiarmi kontroly (Studentov t-test P<0,001).  
 
AST v sére 
V celkovom exp súbore, rovnako aj skupine fajčiarov boli hodnoty vyššie ako pri kontr. Pri 
porovnaní medzi skupinou nefajčiarov a fajčiarov boli hodnoty vyššie u exp aj kontr fajčiarov 
v porovnaní s nefajčiarmi (tab.15). 
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ALT v sére 
Hodnoty ALT v celkovej exp súbore rovnako skupine nefajčiarov a fajčiarov boli hodnoty 
takmer rovnaké (tab.16).  

Tab.14 Hodnoty GMT v sére celkových súborov a skupín NF a F  

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F) 

± SD 

GMT 

(μkat/l)  

EXP 0,77 ± 0,12  0,73 ± 0,13 0,81 ± 0,09** 

KONTR 0,86 ± 0,12** 0,79 ± 0,10 0,93 ± 0,10*** 

Studentov t-test  KONTR CELKOM-EXP CELKOM **P < 0,01;  
KONTR F-EXP F **P < 0,01; KONTR F-KONTR NF ***P < 0,001 
 
Tab.15 Hodnoty AST v sére celkových súborov a skupín NF a F  

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

AST 

(μkat/l)  

EXP 0,60 ± 0,18  0,56 ± 0,19 0,66 ± 0,14 

KONTR 0,57 ± 0,15 0,56 ± 0,18 0,58 ± 0,12 

 
Tab.16 Hodnoty ALT v sére celkových súborov a skupín NF a F  

Parameter Súbor CELKOM ± SD 

Nefajčiari (NF) 

 ± SD 

Fajčiari (F)  

± SD 

ALT 

(μkat/l)  

EXP 0,59 ± 0,16  0,60 ± 0,17 0,57 ± 0,14 

KONTR 0,57 ± 0,11 0,59 ± 0,10 0,56 ± 0,11 

 
Diskusia a záver 
Profesionálna expozícia zváracím dymom predstavuje pomerne závažné riziko pre 
poškodenie zdravia exponovaných jedincov. Primárna prevencia je spojená s ochranou 
zdravia ovplyvnením životných a pracovných podmienok; sekundárna je spojená s aktívnym 
zisťovaním zmien zdravia so zvýšenou orientáciou na príznaky začiatočných štádií ochorenia; 
terciárna je spojená s včasnou diagnostikou, efektívnou terapiou a na usmerňovaní 
a individuálnej výchove k zdravému spôsobu života jedincov so zreteľnými zmenami zdravia 
(6). Veľmi dôležité sú pravidelné preventívne lekárske prehliadky v jednoročných intervaloch; 
edukácia pracovníkov o dodržiavaní hygienických návykov; realizovanie technických 
preventívnych opatrení a odbery materiálu na biologické expozičné testy (BET), ktoré 
umožňujú včasné odhalenie nebezpečenstva vzniku otravy; vyradenie pracovníka z rizika 
expozície a zabránenie vzniku opakovaných otráv, ktoré by mohli ireverzibilne poškodiť 
obličky a mozog. 
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3Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 
4Klinika plicních nemocí a tuberkulózy 

 
Abstrakt 
Úvod: Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu 
křemičitého probíhají většinou chronicky, vzácně se však vyskytuje i akcelerovaný subakutní 
nebo akutní průběh. Cílem sdělení je představit kazuistiku případu akcelerované silikózy u 
tryskače sklopískem.                     
 
Kazuistika: 28letý muž s anamnézou dvouleté práce tlakového tryskání sklopískem bez 
ochranných pomůcek byl vyšetřen pro progredující dušnost, kašel a úbytek na váze. 
Podezření na akcelerovanou silikózu patrné z klinického průběhu a z rtg vyšetření potvrdilo 
histologické vyšetření plicní tkáně s nálezem histiocytární infiltrátů s drobným hyalinním 
uzlíkem silikotického vzhledu a sekundární alveolární lipoproteinózou s cholesterolovými 
krystaly. Pacient je zařazen do transplantačního programu. 
 
Závěr: Alarmující případ má upozornit na naprostou nezbytnost preventivních opatření u 
vysoce rizikových prací.  
 
Klíčová slova: subakutní silikóza, lipoproteinóza, pískování, nemoc z povolání, transplantace 
plic  

 
Úvod 
Silikóza je pneumokonióza způsobená vdechováním krystalického oxidu křemičitého. Riziko 
expozice je známé např. v hornictví, v kamenoprůmyslu, ve slévárenství při různých 
činnostech, např. při pískování, vrtání, řezání, sekání, broušení či mletí materiálů s obsahem 
Si02. Nejčastější formy jsou chronické, ať už se jedná o prostou či tzv. komplikovanou 
silikózu. Zcela ojediněle se při vysoké koncentraci respirabilní frakce  Si02 vyskytuje forma 
subakutní (akcelerovaná) nebo forma akutní (1). Rozvoj onemocnění obecně je závislý na 
řadě faktorů, např. na délce expozice, koncentraci částic oxidu křemičitého, ale i na 
individuální vnímavosti jedince (2).  
 
Chronická silikóza se vyvíjí po 10-20 i více letech expozice oxidu křemičitému (3). 
Radiologicky se obvykle vyznačuje difuzními nodulárními opacitami s převahou v horních 
lalocích a v zadních partiích plic. Někdy se rozvíjí komplikovaná silikóza s většími uzlovitými 
opacitami (o průměru 1 cm a více). Často bývají u těchto forem také zvětšené mediastinální 
lymfatické uzliny a kalcifikace na obvodu uzlin (4). Klasická charakteristika onemocnění je 
dobře známa.  
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Akutní silikóza je v literatuře uváděna také jako silicoproteinosis nebo silicolipoproteinosis, 
protože histologicky nacházíme v alveolech lipoproteiny. Na rtg snímku jsou popisována 
bilaterální mnohočetná poměrně rozsáhlá zastínění s perihilózní distribuci (4). Symptomy u 
akutní silikózy se rozvíjejí obvykle během roku nebo dvou od počáteční expozice. Postižení si 
stěžují na malátnost, únavu, ztrátu na váze, kašel s mukoidní expektorací, mírnou 
hemoptýzu, bolesti na hrudi pleurálního typu. Nicméně nejvýraznější symptom je progresivní 
dušnost a náhlý vznik. Křemenem indukovaná lipoproteinóza končí fatálně kardiorespiračním 
selháním většinou do roka od prvních příznaků.  
  
Zatímco akutní silikóza vzniká po intenzivní krátké expozici během několika let po počáteční 
expozici, akcelerovaná silikóza se vyvíjí v průběhu 5 až 10 let počátečního vystavení prachu o 
vysoké koncentraci volného krystalického oxidu křemičitého (4, 5, 6). Akcelerovaná silikóza 
je podobná akutní silikóze v akumulaci zrnitého lipoproteinového materiálu v alveolárních 
prostorech a intersticiálním zánětem. Může však být také podobná chronické silikóze 
s noduly a s rychlejším rozvojem změn. Může však mít i vlastnosti typické pro akutní silikózu 
(5, 7, 8). Pacienti s akcelerovanou silikózou mají vyšší riziko rozvoje progresivní masivní 
fibrózy, stejně jako dalších komplikací (5, 9). 
 
Kazuistika 
Počátkem ledna 2017 byl poslán na kliniku pracovního lékařství 28letý muž s intersticiálním 
plicním procesem a dvouletou anamnézou tryskání sklopískem. Pacient, kuřák, uvedl 4 
měsíce progredující dušnost, produktivní kašel, hubnutí, nechutenství. Jeho práce při 
tlakovém čištění plechů sklopískem při repasování karosérií starých Jaguárů se odehrávala 
v plechovém kontejneru, pacient neměl k dispozici žádné ochranné pomůcky kromě látkové 
kukly na hlavu, nebylo zavedeno ani žádné odsávání prachu. Tuto práci vykonával od 
poloviny roku 2012 do poloviny roku 2014. První příznaky se objevily tedy po 20 měsících 
opuštění rizika.  
 
Na zadopředním snímku i na HRCT plic byla patrná difuzně oboustranně téměř symetricky 
sytá plošně splývavá neostře ohraničená zastínění, v dolním plicním poli s voštinově 
formovaným emfyzémem. Bránice byla lehce neostrá s adhezemi, zevní úhly lehce otupené 
pleurální tekutinou. Spirometricky byla shledána těžká redukce vitální kapacity, zpočátku bez 
známek obstrukce dýchacích cest. Laboratorně byla zjišťována mírná leukocytóza (13,34) a 
zvýšené CRP (8,7) a zvýšení tumorózní markerů CEA 125, NSE (neuron-specific enolase) a 
CYFRA 21-1. Bronchoskopie prokázala překrvené sliznice a vločkovité zahlenění. Cytologické 
vyšetření bronchoalveolární laváže bylo s nálezem smíšené alveolitidy lymfocytární a 
neutrofilní, s nálezem erytrocytů, vícejaderných až mnohojaderných buněk a pigmentofágů. 
Při PET/CT vyšetření byl prokázán hypermetabolismus glukózy v nepravidelných 
kondenzacích obou plic a v lymfatických uzlinách mediastina - změny byly hodnoceny jako 
v.s. zánětlivého charakteru. Biopsie plicní tkáně byla s nálezem histiocytárních infiltrátů s 
drobným hyalinním uzlíkem silikotického vzhledu a sekundární alveolární lipoproteinózou s 
cholesterolovými krystaly. Dále byly patrné "kuřácké" pigmentofágy. Závěr histologického 
vyšetření konstatuje, že nález svědčí pro zevní expozici, pneumokoniózu; odpovídá 
akcelerované silikóze.  
 
Klinicky onemocnění progreduje, stav je t.č. komplikován akutní bronchitidou, progreduje 
porucha mechanické ventilace plic, objevila se již i hemoptýza s pleurální bolestí. 
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Onemocnění je tedy vedeno jako těžká forma akcelerované silikózy, která se vyvinula u 
nemocného po dvou letech práce s vysokou expozicí krystalickému oxidu křemičitému. 
Nemocný je léčen symptomaticky a je zařazen do transplantačního programu. 
 
Hygienické ověřování pracovní expozice za účelem posouzení nemoci z povolání zatím 
probíhá. Nicméně již teď je známo, že tryskání sklopískem nemocný prováděl bez potřebných 
ochranných pomůcek a v nevhodných prostorách, jednalo se o černý provoz v majitelem 
pronajatých prostorách bývalého vojenského objektu. Majitel však téměř veškeré stopy po 
této pracovní činnosti před příchodem pracovníků KHS zlikvidoval a popírá, že by 
zaměstnanec tuto práci pro něj vykonával v rámci pracovního poměru a tvrdí, že tato práce 
byla vykonávána mimo pracovní poměr na základě ústní dohody majitele a pracovníka a 
v prostoru, v kontejneru, který k zaměstnavatelské firmě nepatří. Postižený však tvrdí, že o 
tomto nevěděl a prakticky celou pracovní dobu nevykonával jinou činnost než právě tlakové 
tryskání sklopískem.  
 
Diskuse 
Akcelerovaná silikóza je velmi vzácné onemocnění, v literatuře je referováno o jednotlivých 
případech např. v Turecku nebo v Číně (7, 8 10, 11, 12). Sami jsme pozorovali a publikovali 
případ tryskače pískem, který zemřel po 5 letech od počátku stanovení diagnózy a po 10 
letech od první rizikové expozice (13). Společným jmenovatelem byly většinou malé provozy 
s masivním působením oxidu křemičitého při pískování v uzavřených a špatně větraných 
místnostech a při absenci ochranných pomůcek (10). 
 
Zvýšené tumorozní markery včetně zvýšení NSE byly popsány i u našeho prvního již 
zmíněného případu akcelerované silikózy, který byl potvrzen nakonec i sekčně (13). Zvýšení 
nádorových markerů lze přičíst sekundární alveolární lipoproteinóze. U primární plicní 
lipoproteinózy bývá pozorováno v séru i v BAL zvýšení CYFRA 21-1, karcinoembryonálního 
antigenu, CA 19-9, CA 15-3 a TPA (14, 15). V našich obou případech se jedná i o zvýšení NSE, 
není nám známo, že by toto bylo již u silikózy či lipoproteinózy popsáno.  
 
V literatuře bylo zaznamenáno terapeuticky úspěšné použití výplachu plíce (16). U našeho 
minulého případu byl aplikován výplach levé plíce s 5000 ml roztoku chloridu sodného 
v celkové anestezii, ale nepřineslo to žádné zlepšení ani rtg obrazu ani plicních funkcí. 
Kauzální ověřená léčba zatím podle našich informací neexistuje, nadějí pro pacienty zůstává 
transplantace plic.  
 
Případ zatím není po stránce posouzení a uznání nemoci z povolání uzavřen, nicméně 
domníváme se, že je zapotřebí o těchto případech referovat, jednak za účelem získání co 
nejvíce informací, jednak především jako zprávu alarmující ke zvýšenému hygienickému 
dozoru a k aplikaci preventivních opatření.  
 
Závěr 
I když je akcelerovaná silikóza vzácné onemocnění, je stále nutné myslet na účinná 
preventivní opatření, a to např. i u „nových“ pracovních činností jako je například džínové 
pískování.  
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Abstrakt 
Úvod: Laická verejnosť ale i zdravotnícki pracovníci v profesionálnej sfére častokrát 
nedodržiavajú zásady hygieny rúk. Cieľom práce bolo zmapovať vedomosti študentov 
lekárskej fakulty o zásadách hygieny rúk a ich používanie v praxi. 
 
Materiál a metodika: Súbor tvorilo 70 študentov tretieho ročníka JLF UK v študijných 
programoch všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné 
zdravotníctvo. Zisťovali sme znalosti hygienického umývania rúk podľa odporúčaní WHO 
a rozdiely v poklesoch mikrobiálnej kontaminácie pri bežnom umývaní medzi skupinou 
ovládajúcou tento postup a skupinou, ktorá ho dostatočne neovládala. 
 
Výsledky: Zistili sme, že 23 (32,9%) študentov nevykonáva správne hygienické umývanie rúk. 
Rozdiely v poklesoch mikrobiálnej kontaminácie medzi skupinami s dobrými a so zlými 
znalosťami hygieny rúk pri bežnom umývaní rúk neboli štatisticky významné – práva ruka 
76,16 (95% CI = 82,17–70,15), ľavá ruka 78,50 (95% C I= 84,81–72,19), resp. práva ruka 
68,12% (95% CI = 77,75–58,49), ľavá ruka 69,51 % (95% CI = 78,27–60,75). 
Závery: Stratégie zamerané len na jeden aspekt hygieny rúk sú podľa vedeckej literatúry 
dlhodobo neúčinné. Aj výsledky nášho prieskumu naznačujú, že zlá hygiena rúk môže byť 
spôsobená neovládaním jej postupov, ale i zabúdaním.  
 
Úvod 
Hygiena rúk patrí medzí významné postupy prevencie infekčných ochorení, či už 
v zdravotníckych zariadeniach, aj v bežnom živote. Aby bol jej efekt čo najúčinnejší je 
potrebné ovládať jednotlivé spôsoby umývania rúk, ako i kedy ktorý spôsob použiť. Veľký 
význam znalostí hygieny rúk je v nemocničnom prostredí, kde nesprávna hygiena rúk môže 
viesť k vzniku nozokomiálnych nákaz. Tie majú negatívny vplyv na liečenie pacientov a majú 
významný osobný, sociálny a aj ekonomický dopad. Z tohto dôvodu musia všetci zdravotnícki 
pracovnici ovládať hygienu rúk na čo najvyššej úrovni. Pre získanie teoretických vedomostí 
i praktických postupov je potrebné kvalitné vzdelanie. Preto sme sa zamerali na študentov 
zdravotníckych študijných programov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity 
Komenského v Bratislave (JLF UK). Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vydala smernicu 
o hygiene rúk v zdravotníctve (WHO guidelines on hand hygiene in healthcare), ktorej 
súčasťou je postup hygienického umývania rúk, ktorý je súčasťou vzdelávania študentov na 
JLF UK.  
 
Cieľom práce bolo zhodnotiť a posúdiť schopnosti študentov vykonávať hygienické umývanie 
rúk podľa odporúčaní WHO a zistiť, či majú znalosti o správnom vykonávaní hygieny rúk 
vplyv na umývanie rúk v bežnom prostredí. 
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Materiály na podujatia 
Súbor tvorilo 70 študentov tretích ročníkov JLF UK v Martine zo študijných programov 
všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo, ktorých 
sme získali náhodným výberom. Tretí ročník štúdia bol zvolený z dôvodu, že v čase zberu 
údajov už mali študenti prebraté učivo zamerané na hygienu rúk. Účasť študentov na 
výskume bola dobrovoľná. Výskum prebiehal v období septembra až decembra 2014. 

Sledovali sme vykonávanie správneho postupu hygienického umývania rúk. Hodnotený 
postup pozostával z 11 krokov odporúčaných WHO:  

0.   Opláchnutie rúk vodou.  
1. Nanesenie mydla.  
2. Trenie dlane o dlaň.  
3. Preloženie jednej ruky cez chrbát druhej ruky tak, aby sa dotýkali vnútorné strany 

prstov a naopak.  
4. Dlane otočené k sebe s prepletenými prstami.  
5. Končeky prstov chytené v dlani druhej ruky.  
6. Krúživým pohybom obopnúť palec na ruke.  
7. Spojenými prstami na dlani pohybovať v smere aj proti smeru hodinových 

ručičiek.  
8. Opláchnutie rúk vodou.  
9. Osušiť ruky jednorazovým uterákom.  
10. Jednorazovým uterákom zastaviť vodu.  
11. Ruky sú čisté.  
 

Zamerali sme sa na vykonávanie krokov 2. až 7. Nakoľko sme sa zamerali na kontrolu 
správnej realizácie hygienického umývania rúk kroky 0. až 1. a 8. až 11. sme nesledovali. 
Kroky 2. až 7. sme pre lepšiu prehľadnosť ďalej označovali ako kroky 1. až 6. 

Sledovali sme vykonávanie jednotlivých krokov a podľa kvality realizácie hygienického 
umývania rúk sme súbor rozdelili do dvoch skupín. Do 1.skupiny sme zaradili študentov s 
dostatočnými znalosťami hygienického umývania rúk (Skupina 1), do druhej s 
nedostatočnými znalosťami (Skupina 2). Kritériom zaradenia do Skupiny 1 bolo zvládnutie 
všetkých šiestich krokov hygienického umývania rúk, povolená bola maximálne jedna chyba. 
 
Na porovnanie bežného umývania rúk medzi skupinami sme použili metódu publikovanú v 
Mayo Clinic Proceedings (Gustafon et al., 2000), ktorá vychádzala z nasledovných postupov: 

1. študenti si najskôr namočili ruky v suspenzii nepatogénnej baktérie Micrococcus 
luteus (táto baktéria sa vybrala z dôvodu jej charakteristickej farby - jasno žltá, ktorá 
je na agare odlíšiteľná od fyziologickej mikroflóry), 

2. nasledovalo osušenie rúk vzduchom, 
3. na suché ruky si študenti navliekli sterilné rukavice obsahujúce 30ml fyziologického 

roztoku (cieľom bolo zmyť baktérie z rúk do roztoku), 
4. rukavice sme opatrne odstránili z rúk tak, aby nedošlo k vyliatiu roztoku (z obsahu 

rukavíc sme po dôkladnom premiešaní odobrali vzorku 1ml a tú sme naočkovali na 
agar za účelom stanovenia celkového počtu kolónii - počítali sme percentuálny pokles 
bakteriálnych kolónii), 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00256196
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5. následne sme vyzvali študentov, aby si umyli ruky bežným spôsobom, ako si ich 
umývajú doma a opakoval sa postup 2.-4. 

 
V priebehu pokusu sa nemohli ničoho dotýkať, vodu púšťala asistencia. Nepoužívalo sa 
žiadne mydlo alebo dezinfekčné prostriedky. Sledovali sme, či dôjde k štatisticky 
významnému rozdielu medzi poklesom množstva baktérii po bežnom umytí medzi Skupinou 
1 a  Skupinou 2. Hodnotenie rozdielov sme vykonávali na hladine štatistickej významnosti 
p=0,05 prostredníctvom porovnávania intervalov spoľahlivosti: rozdiel sme hodnotili ako 
štatisticky významný, keď nedošlo k prekrývaniu intervalov spoľahlivosti. Na výpočet sme 
použili software Microsoft Excel 2010. Výsledky porovnania mikrobiologických poklesov sú 
vyjadrené v percentuálnych hodnotách s intervalmi spoľahlivosti 95 %. 

Výsledky 
 
Tab. 1 Rozdelenie súboru podľa pohlavia 

 

Pohlavie 

Počet študentov 

Abs. % 

Ženy 60 85,7 

Muži 10 14,3 

Spolu 70 100 

 
Tabuľka č.2:Počet vynechaných krokov, pri hygienickom umývaní rúk. 

Počet vynechaných krokov 

 0 1 2 3 4 5 6 

Abs. % Abs. % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 

Spolu 26 37,1 21 30,0 9 12,9 13 18,6 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

 
Pri hygienickom umývaní rúk sme sledovali ako študenti dodržiavali postup podľa odporúčaní 
WHO. Podľa toho koľko krokov vynechali, boli rozdelení na dve skupiny. 47 študentov (67,1 
%) vykonalo správne šesť a päť krokov a zaradili sme ich do Skupiny 1 (s lepšími znalosťami). 
Spolu 23 študentov (32,9 %) vykonalo tento postup s dvoma alebo viacerými chybami, a boli 
zaradení do skupiny s horšími znalosťami (Skupina 2). 

 
Tabuľka č.3: Frekvencia vynechania jednotlivých krokov hygienického umývania rúk 

Kroky 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Spolu 10 14,3 8 11,4 9 12,9 29 41,4 10 14,3 15 21,4 

 

Najčastejšie bol vynechávaný štvrtý krok, pri ktorom sú končeky prstov chytené v dlani 
druhej ruky. Ten vynechalo 41,4 % študentov. Najmenej bol vynechaný druhý krok, kde sa 
preloží  jedna ruka cez chrbát druhej ruky. 
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Tabuľka č.4: Percentuálny pokles bakteriálnych kolónii po bežnom umývaní rúk - rozdelenie podľa znalostí 

 Bežné umývanie –ľavá ruka 

% (95% CI) 

Bežne umývanie – pravá ruka 

% (95% CI) 

Skupina 1 78,50 

(84,81 – 72,19) 

76,16 

(82,17 – 70,15) 

Skupina 2 69,51 

(78,27 – 60,75) 

68,12 

(77,75 – 58,49) 

 
Študenti, ktorí ovládali vyššie uvedený postup hygieny rúk podľa odporúčaní WHO, mali 
pokles mikrobiálnej koncentrácie na oboch rukách väčší ako študenti, ktorí tento postup 
vykonať nevedeli. Rozdiel medzi skupinami ale nebol štatisticky významný.  
 
Diskusia 
Hygiena rúk je uznávaná ako popredné opatrenie na zabránenie prenosu mikroorganizmov a 
zníženie výskytu nozokomiálnych nákaz (2, 10, 13). Dodržiavanie hygieny rúk sa napriek jej 
relatívnej jednoduchosti uvádza len u cca 40 % zdravotníckych pracovníkov (6). Pittet a kol. 
(2000) popísali priemernú komplianciu u lekárov a sestier vo fakultnej nemocnici v Ženeve na 
úrovni približne medzi 30 % a 50 %.  
 
Hygiena rúk je najúčinnejším opatrením na zabránenie prenosu patogénov pri 
zdravotníckych zákrokoch (1, 8, 10). Dodržiavanie osvedčených postupov hygieny rúk 
zdravotníckymi pracovníkmi sa medzi krajinami líši, ale zvyčajne je nízke a nestačí na 
zaistenie bezpečia pacienta (4, 13). Z tohto dôvodu WHO v roku 2006 vydala návrh 
usmernení s cieľom zabezpečiť dôkazy a odporúčania pre zlepšenie hygieny rúk. Tieto 
usmernenia zaznamenali úspech pri znižovaní počtu prípadov nozokomiálnych nákaz na 
inštitucionálnej a regionálnej úrovni  (1,9). 
 
Napriek tomu, že sa študenti opakovane venovali hygiene rúk, až 32,9 % z nich ju nevedelo 
správne vykonať. Dá sa predpokladať, že jednorazové školenie verejnosti v rámci projektov 
hygieny rúk nemusí byť dostatočne účinné. Pre prax je možné odporučiť častejšiu zdravotnú 
výchovu, umiestniť obrázky s krokmi hygieny rúk na verejných miestach (toalety) a realizovať 
motivačné aktivity. 
 
Štúdie ukazujú, že žiadna individuálna intervencia neprináša dlhodobé zmeny v správaní (8, 
9, 10, 11). Úspešné programy na podporu správneho vykonávania hygieny rúk by preto mali 
obsiahnuť rôznorodé stratégie. Nepostačí len používanie alkoholových dezinfekčných 
prostriedkov na ruku. Význam majú aj ďalšie komponenty s priamym vplyvom na dosiahnutie 
žiaducich zmien v správaní, ako sú napr.: školenie a vzdelávanie, letákový program, 
monitorovanie a kontrolovanie vykonávania hygieny rúk, podpora nadriadených 
a skúsenejších spolupracovníkov (12).  
 
Veľkú úlohu v zlepšovaní kompliancie pri vykonávaní hygieny rúk má pregraduálne 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov kombinované s programami zameranými na zmenu 
postojov a správania. Dostupný výskum ukazuje, že základné zdravotnícke vzdelávanie nie 
vždy dosahuje očakávanú úroveň potrebnú pre vykonávanie klinickej praxe (5,8,10,11). 
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Nielen v profesionálnej sfére (pri zdravotníckych pracovníkoch), ale aj v osobnom živote sa 
osvedčilo pravidelné pripomínanie a opakovanie princípov hygieny rúk, Takéto pripomínanie 
môže byť riešené rôznymi audiovizuálnymi metódami. Napríklad rozdávaním reklamných 
materiálov (tašky, perá, podložky pod myš a iné), na ktorých sú slogany a obrázky týkajúce sa 
hygieny rúk (8). Využiť by sa dali prostriedky elektronickej a masmediálnej komunikácie. 
Reklamy v televízií a rádiách, príspevky na sociálnych sieťach, prípadne aj šetriče obrazoviek 
počítačov s nastavenou tematikou hygieny rúk by mohli mať za následok spúšťanie 
správneho hygienického správania (3,7,8). 
 
Záver 
Správne vykonávanie hygieny rúk ma veľký význam v prevencii nozokomiálnych nákaz 
a iných infekčných ochorení prenášaných rukami. V tejto práci sme sa venovali dopadu 
vzdelania v oblasti hygieny rúk na názory a postoje k tejto problematike a aj ich využívania v 
praxi. Zistili sme, že napriek získanému vzdelaniu z oblasti hygieny rúk, mnoho študentov 
nedokázalo úspešne vykonať postup hygieny rúk podľa odporúčaní WHO. Preto je dôležité 
pravidelne opakovať nácvik postupov správnej hygieny rúk. Zistili sme tiež, že rozdiely 
v poklese mikrobiálnej kontaminácie rúk po bežnom umytí rúk neboli významné medzi 
skupinami s dobrými a so zlými znalosťami hygieny rúk. Za hlavný dôvod považujeme to, že 
aj keď študenti majú znalosti o hygiene rúk, v bežnom živote sa nimi veľmi neriadia.  
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VYHODNOTENIE TELEFONICKEJ LINKY POMOCI NA ODVYKANIE  

OD FAJČENIA 

RÓBERT OCHABA1,2, PAULÍNA KADLIČEKOVÁ1, LUCIA SOSKOVÁ1, 

1Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
2IFBLR, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 
Abstrakt: 
Úvod: Telefonická linka na odvykanie od fajčenia bola zriadená 20.5.2016 v súlade so 
zákonom č. 89/2016 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich 
výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Obsah: Prevádzku telefonickej linky zabezpečujú všetky regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v Slovenskej republike a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 
dvojtýždenných intervaloch. Prevádzka telefonickej linky je v pracovných dňoch od 8:00 – 
15:00 hod. 
 
Výsledky: Celkový počet volaní za obdobie od 20.5.2016 – 10.2.2017 bol v počte 1977 
hovorov. Z toho opodstatnených hovorov bolo 1066. Telefonickú linku vo väčšej miere 
využívajú viac muži ako ženy. Celkový priemerný vek volajúcich z opodstatnených hovorov 
bol 37 rokov. Celkový najvyšší priemerný vek volajúcich bol 70 rokov a najnižší priemerný vek 
bol 16 rokov. Priemerná dĺžka jedného opodstatneného hovoru za obdobie od 10.10.2016 do 
10.2.2017 bola 5 minút. 
 
Závery: Predpokladáme, že ak pominie prvotná zvedavosť a verejnosť bude poznať 
opodstatnenie a účel Linky pomoci na odvykanie od fajčenia, bude jej efektivita rásť a bude 
slúžiť výhradne na pomoc ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú. 
 
Úvod 
Interaktívna pomoc a poradenstvo pri odvykaní od fajčenia prostredníctvom telefónnej linky 
sa v súčasnosti považuje za efektívnu intervenciu. Telefonická linka na odvykanie od fajčenia 
bola zriadená 20.5.2016 v súlade so zákonom č. 89/2016 o výrobe, označovaní a predaji 
tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Obsah 
Prevádzku telefonickej linky zabezpečujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva 
v Slovenskej republike a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 
dvojtýždenných intervaloch. Prevádzka telefonickej linky je v pracovných dňoch od 8:00 – 
15:00 hod. Vyškolení odborníci poskytujú volajúcim základnú prvotnú pomoc v procese 
odvykania od fajčenia a to hlavne s cieľom: 

 zlepšiť informovanosť o spôsoboch odvykania od fajčenia,  

 zvýšiť motiváciu pre ukončenie fajčiarskeho návyku,  

 zvýšiť stupeň zdravotného uvedomenia o význame zanechania fajčenia, 

 možnosť užívania voľnopredajných farmakologických preparátov.   
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V rámci hovoru je klientovi ponúknutá možnosť navštíviť poradne na odvykanie od fajčenia, 
ktoré sú zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republiky. 
Tieto poradne poskytujú bezplatné odborné poradenstvo týkajúce sa odvykania od fajčenia 
metódou náhleho alebo postupného odvykania. Akékoľvek iné informácie týkajúce sa 
fajčenia nie sú predmetom komunikácie na tejto linke (napr. obrázky na krabičkách, sused 
fajčí na balkóne, hodnoty obsahu nikotínu a dechtu, legislatívne otázky...)  
 
Výsledky  
Celkový počet volaní za obdobie od 20.5.2016 – 10.2.2017 bol v počte 1977 hovorov. Z toho 
opodstatnených hovorov bolo 1066. Po prepočítaní na percentá počet opodstatnených 
hovorov je 54 % zo všetkých hovorov. Neopodstatnených hovorov bolo 911.  
  

 
Graf č. 1 Počet opodstatnených a neopodstatnených hovorov na telefonickej linke na odvykanie od fajčenia 
za obdobie od 20.5.2016 – 10.2.2017 

 
Za uvedené obdobie najvyšší počet hovorov sa uskutočnil v dátumoch od 20.6.2016 do 
1.7.2016, kde počas dvoch týždnov na telefonickú linku volalo 300 záujemcov, z toho 182 
hovorov bolo opodstatnených. Najnižší počet volaní za uvedené obdobie boli v čase od 2.1 
2017 do 13.1.2017, kde počas dvoch týždnov na telefonickú linku volalo 46 hovorov, z toho 
17 bolo opodstatnených. Graf č. 2 ukazuje, že za uvedené obdobie počet hovorov na 
telefonickej Linke pomoci na odvykanie od fajčenia má klesajúci trend.  
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Graf č. 2 Porovnanie počtu všetkých hovorov a opodstatnených hovorov  podľa dvojtýždenného intervalu na 
telefonickej linke na odvykanie od fajčenia za obdobie od 20.5.2016 – 20.2.2017.  
 

Celkový priemerný vek volajúcich z opodstatnených hovorov za obdobie od 20.5.2016 do 
10.2.2017 bol 37 rokov. Telefonickú linku vo väčšej miere využívajú viac muži ako ženy.  
 

 
Graf č. 3 Priemerný vek volajúcich z opodstatnených hovorov od 20.5.2016 do 10.2.2017 

 
Celkový najvyšší priemerný vek počas obdobia od 20.5.2016 do 10.2.2017 bol 70 rokov. 
Celkový najnižší priemerný vek počas obdobia od 20.5.2016 do 10.2.2017 bol 16 rokov.  
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Graf. 4 Priemerný najnižší a najvyšší vek volajúcich na telefonickej linke pomoci na odvykanie od fajčenia  

 
Graf č. 5 sleduje záujem volajúcich o návštevu nadstavbovej poradne na odvykanie od 
fajčenia. Volajúcim bol poskytnutý kontakt na poradňu s možnosťou dohodnutia osobného 
stretnutia s odborníkmi na odvykanie od fajčenia v čo najbližšom možnom meste v blízkosti 
ich bydliska. Vo väčšine opodstatnených hovorov volajúci prejavujú ochotu navštíviť poradňu 
na odvykanie od fajčenia. 
 

 
Graf č. 5 Počet volajúcich , ktorí mali záujem o nadstavbovú poradňu na odvykanie od fajčenia za obdobie od 
10.10.2016 – 10.2.2017 

 
Priemerná dĺžka jedného opodstatneného hovoru za obdobie od 10.10.2016 do 10.2.2017 je 
5 minút.  
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Graf. 6 Priemerná dĺžka jedného hovoru v minútach za obdobie od 10.10.2016 – 10.2.2017 

 
Najčastejšie otázky počas telefonických rozhovorov boli hlavne tieto:  

 aký je účel tejto telefonickej linky,  

 či je táto linka bezplatná,  

 konkrétne rady a pomoc ako prestať fajčiť, 

 obrázky na krabičkách od cigariet – prečo sú tam ? , kto ich vymyslel ? či sú  
skutočné ? 

V menšom percente opodstatnených hovorov pozorujeme skutočný záujem o informácie 
napríklad: 

- aké sú metódy odvykania od fajčenia,  
- ako zvládať abstinenčné príznaky, 
- už som sa niekoľkokrát pokúšal prestať fajčiť a nepodarilo sa mi to, čo mám robiť ? 
- otázky o motivácii a viacerých dôvodov prečo prestať fajčiť. 

Prevádzka telefonickej linky je v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. Operátori sledujú 
počet neprijatých hovorov mimo pracovnej doby. Priemerný počet neprijatých hovorov 
v období od 10.10.2016 do 10.2.2017 bol 14,6.  
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Graf č. 7. Priemerný počet neprijatých hovorov mimo prevádzkových hodín telefonickej linky 
 

 
Záver 
Aktivity, ktoré súvisia s krátkou intervenciou s cieľom zanechania fajčenia Úrad verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky v minulosti organizoval aj prostredníctvom zdravotno-
výchovnej kampane „Prestaň fajčiť, daj si jablko“, edukačnej kampane  „Kým stúpa dym“  
alebo súťaže „Prestaň a vyhraj. Tieto aktivity spolu s  nadstavbovými poradňami na 
odvykanie od fajčenia a s prevádzkou Linky pomoci zvyšujú stupeň zdravotného uvedomenia 
občanov o význame zanechania fajčenia a zároveň sa spolupodieľajú na znižovaní prevalenie 
fajčenia.  
 
Nakoľko telefonická Linka pomoci funguje krátke obdobie, v polovici prichádzajúcich hovorov 
prevládala skôr zvedavosť a otázky, ktoré nesúvisia s účelom jej zriadenia.  V  
opodstatnených hovoroch pozorujeme skutočný záujem o informácie typu napríklad, aké sú 
metódy odvykania od fajčenia, ako zvládať abstinenčné príznaky, už som sa niekoľkokrát 
pokúšal prestať fajčiť a nepodarilo sa mi to, čo mám robiť. Vo väčšine opodstatnených 
hovorov volajúci prejavujú ochotu navštíviť nadstavbovú poradňu na odvykanie od fajčenia.  
 
Je možné predpokladať, že ak pominie prvotná zvedavosť a verejnosť bude poznať 
opodstatnenie a účel Linky pomoci na odvykanie od fajčenia, bude jej efektivita rásť a bude 
slúžiť výhradne na pomoc ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú.  
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Abstrakt: 
Úvod: Ochrana a podpora zdravia obyvateľstva v súvislosti s užívaním alkoholu predstavuje 
jednu z kľúčových výziev vo verejnom zdravotníctve. Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky prostredníctvom prierezovej štúdie zisťoval vnímanie zavedenia 
varovných označení na alkoholových výrobkoch a postoje občanov na reklamu na alkohol 
u respondentov vo veku od 15 do 29 rokov.  
 
Materiál a metodika: Reprezentatívnosť za Slovenskú republiku bola zachovaná podľa 
pohlavia, podľa 5 ročných vekových kategórií  15 - 19, 20 – 24 a 25 - 29 rokov a  oblasť  - 
západ, stred, východ. Výskumnú vzorku tvorilo 3289 respondentov (1681 mužov a 1608 žien) 
od 15 do 29 rokov. 
 
Výsledky:Približne 40 % respondentov si myslí, že zavedenie varovných označení nebude mať 
význam. Okolo 36% respondentov si to myslí čiastočne a 23 % uviedlo, že zavedenie 
varovných označení bude mať význam. Najefektívnejším varovným označením vo vzťahu k 
zníženiu konzumácie alkoholu podľa oslovených respondentov celkovo je „Konzumácia 
alkoholických nápojov počas tehotenstva môže vážne poškodiť ohroziť zdravie dieťaťa“. Viac 
ako polovica výskumného súboru (61 %) hodnotilo, že reklama na alkoholové nápoje ich 
neovplyvňuje a vždy konzumujú alkoholový výrobok, ktorí oni chcú. Celkovo okolo 7 % 
respondentov hodnotilo, že reklama na alkoholové nápoje ovplyvňuje ich konzumáciu 
alkoholu, z toho viac muži (8,8 %) ako ženy (6,3 %). Približne 11 % respondentov hodnotilo, 
že reklama ovplyvňuje ich konzumáciu iba čiastočne. Okolo 19 % respondentov uviedlo v 
spomínanej otázke, že nekonzumuje žiadne alkoholové výrobky. 
 
Závery: Výsledky prierezovej štúdie prispeli k reálnemu obrazu názorov a postojov občanov 
Slovenskej republiky  k zavedeniu varovných označení na alkoholových výrobkoch 
a k reklame na alkohol.  
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Úvod 
Ochrana a podpora zdravia obyvateľstva v súvislosti s užívaním alkoholu predstavuje jednu z 
kľúčových výziev vo verejnom zdravotníctve. Na Slovensku je v súčasnosti aktuálny Národný 
akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020, ktorý vláda Slovenskej republiky 
schválila pod uznesením č. 341 v roku 2013. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky prostredníctvom prierezovej štúdie zisťoval vnímanie zavedenia varovných 
označení na alkoholových výrobkoch a postoje občanov na reklamu na alkohol 
u respondentov vo veku od 15 do 29 rokov.  
 
Materiál a metodika  
Zber údajov sa uskutočnil na celom území SR počas mesiacov október – november 2015 
dotazníkovou metódou prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia 
z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Zber údajov bol 
zabezpečený náhodným výberom a to losovaním vybraných inštitúcii (stredných škôl, 
vysokých škôl a firiem), v ktorých následne prebiehal zber údajov podľa  jednotlivých 
vekových kategórii. Ako výskumnú metódu sme použili vlastný štruktúrovaný dotazník. 
Dotazník respondenti vypĺňali samostatne v písomnej forme. Všetci respondenti boli 
informovaní o význame prierezovej štúdie a spôsobe vypĺňania dotazníka a taktiež 
ubezpečení o anonymite dotazníka a dobrovoľnosti zapojenia sa do prierezovej štúdie.  
Reprezentatívnosť za Slovenskú republiku bola zachovaná podľa pohlavia, podľa 5 ročných 
vekových kategórií  15 - 19, 20 – 24 a 25 - 29 rokov a  oblasť  - západ, stred, východ. 
Výskumnú vzorku tvorilo 3289 respondentov (1681 mužov a 1608 žien) od 15 do 29 rokov. 
Štúdia sa uskutočnila v 57 okresoch Slovenskej republiky (72,15 %). Pri samotnom výbere 
respondentov sme dodržiavali proporčnú veľkosť podľa pohlavia, veku a vzdelania za regióny 
v územnej pôsobnosti RÚVZ so znáhodnením v poslednom kroku.  
 
Dotazník obsahoval 45 otázok z 8 oblastí: charakteristiky súboru, triediace znaky, frekvencia 
užívania alkoholu, vnímanie rizika škodlivých účinkov alkoholu, vplyv/dopad hromadnej, 
skupinovej a individuálnej intervencie, vnímanie varovných označení na alkoholických 
nápojoch, vnímanie reklamy na alkoholické nápoje. Pri riešení výskumných problémov bola 
využitá analýza, syntéza, porovnávanie medzi vybranými premennými v členení podľa 
pohlavia, veku a miesta bydliska. Výsledky sú prezentované pomocou frekvenčných, 
opisných kontingenčných tabuliek. Pri spracovávaní a interpretácii výsledkov bola vypočítaná 
absolútna početnosť, jednoduché frekvencie a percentuálne rozloženie súboru podľa 
zoskupenia jednotlivých odpovedí, vykonaná kvantitatívna a kvalitatívna analýza s využitím 
štatistickej a porovnávacej metódy. Na štatistické spracovanie dotazníkov bol použitý 
softwarový program Excel, v ktorom bola vytvorená databáza na vkladanie zistených údajov. 
Výsledky boli následne spracované pomocou štatistického programu  SPPS for Windows – na 
základe matematicko-štatistických metód. Pri porovnávaní početnosti jednotlivých 
premenných v tabuľkách frekvencií bol taktiež použitý chí –kvadrát test, ak je p-hodnota 
nižšia ako zvolená hladina významnosti (hladina významnosti je 5 % t.j. p<0,05), znamená to, 
že rozdiel medzi početnosťami premenných je štatisticky významný.  
Prierezová štúdia bola realizovaná s finančnou podporou Regionálneho úradu WHO pre 
Európu v rámci dvojročnej dohody o spolupráci medzi WHO/EUROPE a Ministerstvom 
zdravotníctva Slovenskej republiky.  
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Výsledky  
Vnímanie varovných označení na alkoholové výrobky 
Respondentov vo veku od 15 do 29 rokov sme sa prostredníctvom dotazníka pýtali „Malo by 
podľa Vás varovné označenie o škodlivosti alkoholu uvedené na alkoholických fľašiach 
význam?“ Graf č. 1 ukazuje percentuálne vyjadrenie respondentov o postoji k zavedeniu 
varovných označení na alkoholových výrobkoch. Okolo 41 % respondentov uviedlo, že 
zavedenie varovných označení nebude mať význam, 36 % sa vyjadrilo že zavedenie 
varovných označení bude mať iba čiastočný význam a 23 % respondentov uviedlo, že 
zavedenie varovných označení bude mať význam.  Viac žien (24 %)  ako mužov (21 %) si 
myslí, že zavedenie varovných označení bude mať význam. Viac mužov (45 %) ako žien (37 %) 
udávalo, že zavedenie varovných označení nebude mať význam. Čiastočný význam udávalo 
39 %žien a 34 % mužov. 
 

 
Graf č. 1  Percentuálny podiel respondentov vnímania varovných označení na alkoholové výrobky podľa 
pohlavia                                           

 
Približne 41 % respondentov vyjadrili názor, že zavedenie varovných označení na 
alkoholových výrobkoch nebude mať význam. Hlbšiu analýzu výsledkov ukazuje graf č. 2, kde 
viac mužov (44 %) ako žien (36 %) si myslí, že zavedenie varovných označení nebude mať 
význam. To isté si myslí 43 % respondentov vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov, 41% 
respondentov vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov a 37 % respondentov vo vekovej kategórii 
25 – 29 rokov. Viac respondentov z mesta (42 %) ako z dediny (39%) si myslí, že zavedenie 
varovných označení nebude mať význam. 
 

 
Graf č. 2 Percentuálny podiel respondentov, ktorí si myslia, že varovné označenia na alkoholových fľašiach  
nebudú mať význam 
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Najefektívnejšie varovné označenie - celkovo a podľa pohlavia 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky naformuloval 5 varovných označení a 
prostredníctvom otázky v dotazníku zisťoval, ktoré z uvedených varovných označení vnímajú 
zapojený respondenti ako najefektívnejšie vo vzťahu k zníženiu konzumácie alkoholu.  
 
Varovné označenie č. 1 „Nadmerná konzumácia alkoholu poškodzuje vaše zdravie“. 
Varovné označenie č. 2 „ Konzumácia alkoholických nápojov počas tehotenstva môže vážne 
poškodiť / ohroziť zdravie dieťaťa“. 
Varovné označenie č. 3 „Konzumácia alkoholických nápojov zhoršuje schopnosť viesť 
motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje a môže spôsobiť zdravotné problémy“. 
Varovné označenie č. 4 „Alkohol je jednou z hlavných príčin násilia a trestných činov“. 
Varovné označenie č. 5 „Pravidelná konzumácia alkoholu spôsobuje závislosť“. 
 
Najefektívnejšie varovné označenie podľa pohlavia ukazuje graf č. 3. Varovné označenie 
„Konzumácia alkoholických nápojov počas tehotenstva môže vážne poškodiť ohroziť zdravie 
dieťaťa“ hodnotilo ako najefektívnejšie vo vzťahu k zníženiu konzumácie alkoholu 53 % 
respondentov, z toho viac žien (58 %) ako mužov (49 %). Druhé v poradí bolo varovné 
označenie „Nadmerná konzumácia alkoholu poškodzuje vaše zdravie“, ktoré udávalo 43 % 
respondentov, z toho viac žien (44 %) ako mužov (41 % ). Tretím v poradí je varovné 
označenie „Pravidelná konzumácia alkoholu spôsobuje závislosť, ktoré udávalo 37 % 
respondentov, z toho viac žien (41 %) ako mužov (33 %). Štvrtím v poradí podľa vyjadrení 
respondentov je varovné označenie „Alkohol je jednou z hlavných príčin násilia a trestných 
činov“  v hodnote 36 %. Posledným v poradí je varovné označenie „Konzumácia alkoholových 
nápojov zhoršuje schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje a môže spôsobiť 
zdravotné problémy v hodnote 35 %, z toho viac žien (36 %) ako mužov (35 %). 
 

 
Graf. č. 3 Percentuálny podiel respondentov s vyjadrením názorov o najefektívnejšom varovnom označení   
Graf č. 4  Ovplyvnenie konzumácie alkoholu varovnými označeniami 

 
Respondentov v prieskume sa pýtali, či po prečítaní varovných označení by ich konzumácia 
alkoholu bola ovplyvnená. Graf č. 4 ukazuje, že približne 14 % respondentov po prečítaní 
varovného označenia by určite obmedzilo konzumáciu alkoholu, z toho viac ženy (16,4 %) 
ako muži (11,4 %). U 8 % respondentov by bola ovplyvnená konzumácia iba v momente po 
prečítaní varovného označenia, z toho približne rovnako u mužov a žien. Okolo 29 % 
respondentov uviedlo, že by ich konzumácia alkoholu bola ovplyvnená čiastočne, z toho viac 
u žien (32 %) ako mužov (26 %). Až 28 % respondentov uviedlo, že by sa po prečítaní 
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varovného označenia zamysleli, ale konzumáciu alkoholu by to neovplyvnilo, z toho viac muži 
(30 %) ako ženy (25 %). Približne 22 % respondentov uviedlo, že po prečítaní varovného 
označenia by ich konzumácia alkoholu nebola vôbec ovplyvnená, z toho viac u mužov (26 %) 
ako žien (19 %).  
Graf č. 5 Percentuálny podiel odpovedí respondentov vnímania reklamy na alkoholové nápoje podľa pohlavia 
a vekových kategórii 
 

 
Postoje obyvateľov Slovenskej republiky k reklame na alkohol   
 
Vnímanie reklamy na alkohol 
Hlavnou úlohou reklamy je informovať o existencii určitého produktu či služby, presviedčať 
spotrebiteľa o kúpe produktu alebo služby a predávať tento produkt či službu. Reklama 
umožňuje šírenie informácií o produkte. Respondentov v prieskume sme sa pýtali „Ako vo 
väčšine prípadov vnímajú reklamu na alkoholické nápoje ?“. Možnosti na odpovede boli 
nasledovné.  
a) ako informačnú ( jej hlavnou úlohou je oboznámiť spotrebiteľov s novým alkoholickým  

výrobkom ) 
b) ako presviedčaciu (vyzdvihuje produkt alebo značku oproti konkurencii) 
c) ako pripomínaciu (pripomína spotrebiteľom produkt alebo značku alkoholického  

výrobku) 
d) ako posilňovaciu (utvrdzuje spotrebiteľov v tom, že ich rozhodnutie o kúpe alkoholického 

výrobku bolo správne) 
 
Vnímanie reklamy na alkohol - podľa pohlavia a vekových kategórii 
Najviac respondentov (48 %) z hodnoteného súboru vo väčšine prípadov vníma reklamu na 
alkoholické nápoje hlavne ako informačnú, z toho rovnako muži aj ženy. Približne 30 % 
respondentov vo väčšine prípadov vníma reklamu na alkoholické nápoje ako presviedčaciu, z 
toho viac ženy (30 %) ako muži (28%). Okolo 14 % respondentov uviedlo, že vníma reklamu 
na alkoholické nápoje ako pripomínaciu, z toho viac muži (16% ako ženy (13%).  
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Vnímanie reklamy na alkoholické nápoje ako informačnú najčastejšie uviedli všetky tri 
vekové kategórie a to najviac vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov 51 % respondentov, vo 
vekovej kategórii 25 – 29 rokov 48 % a vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov 44 %. Druhé v 
poradí je vnímanie reklamy ako presvedčiaciu, ktorú udávali  všetky tri vekové kategórie a to 
najviac vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov 33 % respondentov, vo vekovej kategórii 20 – 24 
rokov, a 24 – 29 rokov rovnako v počte 27 % respondentov. Tretím v poradí je vnímanie 
reklamy ako pripomínaciu, ktorú udávali všetky tri vekové kategórie a to najviac vo vekovej  
kategórii 25 – 29 rokov 17 % respondentov, vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov  14 % 
respondentov a vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov 13 % respondentov. Štvrtím v poradí 
podľa vyjadrení respondentov je vnímanie reklamy ako posilňovacia, ktorú  udali všetky tri 
vekové kategórie a to približne rovnako vo všetkých vekových kategóriách 7 % 
respondentov. 
 
Kúpa alkoholických výrobkov pre vlastnú konzumáciu na základe reklamy podľa pohlavia 
a vekových kategórii  
Prieskum zisťoval do akej mieri nákup alkoholových výrobkov pre vlastnú konzumáciu 
opýtaných respondentov prebieha na základe reklamy. Možností odpovedí boli nasledovné.  
a) áno, vždy kupujem alkoholické nápoje/výrobky, ktoré boli v reklame 
b) áno, párkrát som kúpil/a  alkoholický nápoj/výrobok na základe reklamy 
c) nie , zásadne nekupujem alkoholické nápoje/výrobky na základe reklamy 
d) nie, zatiaľ ma reklama takto neovplyvnila 
e) Nekupujem žiadne alkoholické výrobky 
 
Iba 2,7 % respondentov sa vyjadrilo, že vždy kupuje alkoholové výrobky, ktoré boli v reklame, 
z toho viac mužov (3,5 %) ako žien (1,9 %). Okolo 26 % respondentov sa vyjadrilo, že párkrát 
si kúpili alkoholový výrobok na základe reklamy, z toho viac mužov (27 %) ako žien (24 %). 
Zásadne nekupuje alkoholové výrobky na základe reklamy 10,8 % respondentov, z toho 
približne rovnako mužov aj žien. Približne 43 % respondentov uviedlo, že zatiaľ ich reklama 
na alkohol natoľko neovplyvnila, aby si kupovali alkoholický výrobok na základe reklamy, 
z toho viac žien (44 %) ako mužov (42 %). Okolo 19 % respondentov označilo, že nekupuje 
žiadne alkoholické výrobky, z toho viac žien (20,2 %) ako mužov (17%). 

Graf č. 6 Percentuálny podiel odpovedí respondentov na otázku „Kúpili ste si už alkoholický výrobok pre 

vlastnú konzumáciu na základe reklamy ?„ podľa pohlavia a podľa vekových kategórii 
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Na základe reklamy si vždy kupujú alkoholové výrobky pre vlastnú konzumáciu respondenti 
vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov v počte 3,5 %. Ostatné vekové kategórie 
respondentov si vždy kupujú alkoholový výrobok v počte okolo 2 %. Respondentov, ktorí 
uviedli, že si párkrát kúpili alkoholový výrobok na základe reklamy bolo najviac vo vekovej 
kategórii 25 – 29 rokov v počte 29 %. Okolo 28 % ich bolo vo vekovej kategórii od 20 – 24 
rokov. Približne 19 % respondentov spomínané uviedlo vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov. 
Zásadne nekupujú alkoholové výrobky všetky tri vekové kategórie v počte okolo 11 % 
opýtaných respondentov. Približne 46 % respondentov vo vekovej kategórii 25 – 29 rokov 
uviedlo, že zatiaľ ich reklama na alkohol natoľko neovplyvnila, aby si kupovali alkoholický 
výrobok na základe reklamy. Vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov spomínané uviedlo 44 % 
respondentov. Približne 37 % respondentov vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov uviedlo že 
zatiaľ ich reklama na alkohol natoľko neovplyvnila, aby si kupovali alkoholický výrobok na 
základe reklamy. Okolo 31 % respondentov vo vekovej kategórii 15 – 19 rokov označilo, že 
nekupuje žiadne alkoholické výrobky. Vo vekovej kategórii 20 – 24 rokov spomínané označilo 
14 % a vo vekovej kategórii 25 – 29 rokov to uviedlo 10 % respondentov.  
 
Vplyv reklamy na konzumáciu alkoholových výrobkov – celkovo a podľa pohlavia  
Prierezová štúdia zisťovala postoj respondentov na otázku „Myslíte si , že Vašu konzumáciu 
alkoholových nápojov ovplyvňuje reklama na alkoholové nápoje ? Možnosti na odpovedí boli 
nasledovné. 

a) áno určite 
b) áno, som zvedavá/vý na nové chute alkoholických nápojov 
c) čiastočne, hlavne ak ide o typ alkoholického nápoja, ktorý konzumujem  
d) nie, vždy konzumujem alkoholický výrobok, ktorý ja chcem 
e) nie, vôbec nepijem 

 
Celkovo okolo 7 % respondentov hodnotilo, že reklama na alkoholové nápoje ovplyvňuje ich 
konzumáciu alkoholu, z toho viac muži (8,8 %) ako ženy (6,3 %). Približne  11 % respondentov 
hodnotilo, že reklama na alkoholové nápoje ovplyvňuje ich konzumáciu alkoholu iba 
čiastočne, hlavne ak ide o typ alkoholického nápoja, ktorý konzumujú, z toho rovnako ženy aj 
muži. Viac ako polovica výskumného súboru (61 %) hodnotilo, že reklama na alkoholové 
nápoje ich neovplyvňuje a vždy konzumujú alkoholový výrobok, ktorí oni chcú, z toho 
rovnako u žien a mužov. Okolo 19 % respondentov uviedlo v spomínanej otázke, že 
nekonzumuje žiadne alkoholové výrobky.  
 

 
Graf. č. 7 Vplyv reklamy na konzumáciu alkoholových výrobkov podľa pohlavia  
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Vplyv reklamy na konzumáciu alkoholových výrobkov podľa vekových kategórii 
 
Podľa výsledkov odpovedí reklama na alkoholové nápoje ovplyvňuje konzumáciu alkoholu 

 8,5 % respondentov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov,  

 7,6 % respondentov vo vekovej skupine 20 – 24 rokov,  

 6,6 % respondentov vo vekovej skupine 25 – 29 rokov.  
 
Podľa výsledkov odpovedí reklama na alkoholové nápoje ovplyvňuje konzumáciu alkoholu  
čiastočne (hlavne ak ide o typ alkoholického nápoja, ktorí konzumujú) 

 13,4 % respondentov vo vekovej skupine 20 – 24 rokov, 

 12,4 % respondentov vo vekovej skupine 25 – 29 rokov,  

   7,6 % respondentov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov.  
 
Podľa výsledkov odpovedí reklama na alkoholové nápoje neovplyvňuje konzumáciu alkoholu 
(vždy konzumujú alkoholický výrobok, ktorý sami chcú) 

 67,4 % respondentov vo vekovej skupine  25 – 29 rokov,  

 61,7 % respondentov vo vekovej skupine 20 – 24 rokov,  

 54,4 % respondentov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov.  
 

 
Graf č. 8 Vplyv reklamy na konzumáciu alkoholových výrobkov podľa vekových kategórii  
Graf č. 9 Typy médií, ktoré najviac ovplyvnili respondentov alkoholovou reklamou
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Typy médií, ktoré najviac ovplyvnili respondentov alkoholovou reklamou  
Reklamu vnímame  omnoho intenzívnejšie než v predchádzajúcich rokoch a to najmä kvôli 
intenzívnemu rozvoju médií a vplyvu na nás. Na každom kroku sa stretávame s 
prepracovanou formou reklamy, ktorá sa snaží ovplyvňovať naše rozhodnutia a správanie. 
V prierezová štúdia zisťovala vnímanie respondentov z ktorých médií sú najviac ovplyvnený 
reklamou na alkoholové nápoje. Skoro polovica výskumného súboru (44,2 %) uviedlo, že je 
to hlavne prostredníctvom televízie, 14 % respondentov uviedlo vplyv alkoholovej reklamy 
cez internet, 7 % respondentov uviedlo vplyv prostredníctvom bilboardov, 2 % respondentov 
prostredníctvom tlače, 1 % prostredníctvom rádia. Až 32 % respondentov hodnotilo, že 
reklama s ktorou sa stretávajú prostredníctvom médií ich neovplyvnila.  
 
Záver 
Približne 40 % respondentov si myslí, že zavedenie varovných označení nebude mať význam. 
Okolo 36 % respondentov si to myslí čiastočne a 23 % respondentov uviedlo, že zavedenie 
varovných označení bude mať význam.  
Najefektívnejším varovným označením vo vzťahu k zníženiu konzumácie alkoholu podľa 
oslovených respondentov celkovo je „Konzumácia alkoholických nápojov počas tehotenstva 
môže vážne poškodiť ohroziť zdravie dieťaťa“. Najmenej efektívnym varovným označením je 
„Konzumácia alkoholických nápojov zhoršuje schopnosť viesť motorové vozidlá alebo 
obsluhovať stroje a môže spôsobiť zdravotné problémy“.  
Po prečítaní varovného označenia 14 % respondentov by určite obmedzili konzumáciu 
alkoholu, z toho viac ženy (16,4 %) ako muži (11,4 %). U 8 % respondentov by bola 
ovplyvnená konzumácia iba v momente po prečítaní varovného označenia. Okolo 29 % 
respondentov uviedlo, že by ich konzumácia alkoholu bola ovplyvnená čiastočne. Až 28 % 
respondentov uviedlo, že by sa po prečítaní varovného označenia zamysleli, ale konzumáciu 
alkoholu by to neovplyvnilo. Približne 22 % respondentov uviedlo, že po prečítaní varovného 
označenia by ich konzumácia alkoholu nebola vôbec ovplyvnená.  
 
Okolo 48 % respondentov z hodnoteného súboru vo väčšine prípadov vníma reklamu na 
alkoholické nápoje hlavne ako informačnú. Iba 2,7 % respondentov sa vyjadrilo, že vždy 
kupuje alkoholové výrobky, ktoré videli v reklame. Okolo 26 % respondentov sa vyjadrilo, že 
si párkrát kúpili alkoholový výrobok na základe reklamy. Zásadne nekupuje alkoholové 
výrobky na základe reklamy 10,8 % respondentov. Približne 43 % respondentov uviedlo, že 
zatiaľ ich reklama na alkohol natoľko neovplyvnila, aby si kupovali alkoholický výrobok na 
základe reklamy. Okolo 19 % respondentov označilo, že nekupuje žiadne alkoholické 
výrobky.  
 
Viac ako polovica výskumného súboru (61 %) hodnotilo, že reklama na alkoholové nápoje ich 
neovplyvňuje a vždy konzumujú alkoholový výrobok, ktorí oni chcú. Celkovo okolo 7 % 
respondentov hodnotilo, že reklama na alkoholové nápoje ovplyvňuje ich konzumáciu 
alkoholu, z toho viac muži (8,8 %) ako ženy (6,3 %). Približne  11 % respondentov hodnotilo, 
že reklama ovplyvňuje ich konzumáciu iba čiastočne. Okolo 19 % respondentov uviedlo v 
spomínanej otázke, že nekonzumuje žiadne alkoholové výrobky. Približne 8,5 % 
respondentov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov je ovplyvnených reklamou na alkoholové 
nápoje, 7,6 % respondentov vo vekovej skupine 20 – 24 rokov, a 6,6 % respondentov vo 
vekovej skupine 25 – 29 rokov.  Približne 67 %  respondentov vo vekovej skupine  25 – 29 
rokov  neovplyvňuje konzumáciu alkoholu reklama (vždy konzumujú alkoholický výrobok, 
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ktorý sami chcú). Skoro polovica výskumného súboru (44,2 %) uviedlo, že sú najviac 
ovplyvnený reklamou na alkohol prostredníctvom televízie. Najmenej sú ovplyvnený cez 
rádio.  
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S EMOCIONÁLNYMI A BEHAVIORÁLNYMI PROBLÉMAMI. 
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Abstrakt 
Úvod: V Európe približne pätina všetkých mladých ľudí trpí emocionálnymi a behaviorálnymi 
problémami (ďalej len EBP). Ak má byť starostlivosť o adolescentov s EBP efektívna, je 
dôležité dôkladne zmapovať všetkých poskytovateľov starostlivosti, ich pôsobnosť a 
vzájomne prepojenie.   
 
Materiál a metodika: Skúmali sme zdokumentovanú teóriu systému starostlivosti, teda ako 
sú inštitúcie poskytujúce starostlivosť adolescentom s EBP legislatívne zarámcované, komu 
právne podliehajú, ktoré zákony sa na ich prevádzku vzťahujú, ako je deklarovaný ich 
účel, aké majú kompetencie a aký je ich zdroj financovania. 
 
Výsledky: Zistili sme, že adolescentom s EBP je poskytovaná preventívna (psychologická), 
zdravotnícka a sociálna starostlivosť, ktorú sme podrobne rozčlenili a popísali.  
 
Závery: Zmapovanie inštitúcií poskytujúcich starostlivosť adolescentom s EBP, pochopenie 
ich legislatívneho rámca, rozsahu služieb a miery ich vzájomného prepojenia je nevyhnutným 
prvým krokom pre zistenie východiskového stavu s cieľom podporiť rozvoj efektívneho a 
účinného integrovaného systému preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti 
o adolescentov s EBP na Slovensku. 
 
Úvod  
V Európe približne pätina všetkých mladých ľudí trpí emocionálnymi a behaviorálnymi 
problémami (ďalej len EBP) a jeden z ôsmich má duševnú poruchu, pričom u väčšiny z nich sa 
začína pred dosiahnutím 14-teho roku veku (1, 2). Ročné ekonomické náklady Európy v roku 
2010, týkajúce sa mládeže len s vybranými poruchami ADHD, autizmom a poruchami 
správania, boli odhadnuté na 21.3 miliardy EUR.  Navyše typy EBP sa líšia podľa pohlavia a 
veku. Najmä v období dospievania sú emocionálne problémy častejšie u dievčat a poruchy 
správania zasa u chlapcov. Nedostatočná pozornosť venovaná podpore duševného zdravia 
u adolescentov môže viesť k EBP, ktoré majú celoživotné následky, spôsobujú utrpenie pre 
dieťa, rodinu, spoločnosť a preto je veľmi dôležité venovať pozornosť zhromažďovaniu 
vedeckých dôkazov v tejto oblasti s perspektívou rozvíjania intervencií, ktoré pomôžu k 
vhodnej podpore, prevencii a liečbe EBP.  
 
To, do akej miery je zvládnutý manažment týchto klientov má dopad i na rodinné prostredie 
klientov a v širšej miere i na celú spoločnosť (3). Iba malá časť týchto detí a dospievajúcich sa 
v skutočnosti dostane do profesionálnej starostlivosti. Navyše, nie je jasné, či je ponúkaná 
starostlivosť adekvátna pre riešenie ich problémov (4). 
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Systém starostlivosti o adolescentov s EBP zahŕňa celé spektrum starostlivosti od podpory 
rodičov, primárnej starostlivosti, psychologickej, sociálnej a psychiatrickej  starostlivosti. 
Relatívny podiel týchto služieb sa v rámci EÚ líši; to isté platí pre riadenie tohto systému. 
Viacero krajín sa snaží zlepšiť výkon tohto systému starostlivosti a jeho schopnosť reagovať 
na potreby klientov. Ak má byť starostlivosť o adolescentov s EBP efektívna, je dôležité 
dôkladne zmapovať všetkých poskytovateľov starostlivosti, ich pôsobnosť a vzájomne 
prepojenie.   
 
Preto bolo našim cieľom identifikovať a popísať vybrané charakteristiky poskytovateľov 
preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti pre adolescentov s EBP, so zreteľom na 
zriaďovateľov, legislatívny rámec, zdroje financovania a druh poskytovanej starostlivosti. 
 
Materiál a metodika 
Aby sme boli schopní popísať teóriu systému starostlivosti, bolo potrebné zadefinovať 
cieľovú skupinu adolescentov s EBP. EBP u adolescentov môžeme rozdeliť do dvoch 
kategórii. Jednou z nich sú externalizujúce prejavy, ktoré sa prejavujú navonok voči ostatným 
a majú vplyv na prostredie adolescenta. Konkrétne sa uvádza, že môže ísť o zvýšenú aktivitu, 
záchvaty zúrivosti, fyzické strety s rovesníkmi, deštruktívne správanie a neposlušnosť. 
Internalizujúce prejavy sa práve naopak, prejavujú sociálnou uzavretosťou, ustráchanosťou, 
smútkom, úzkostlivosťou a predstavujú prejavy úzkosti zamerané na seba ako jednotlivca. 
Tieto prejavy správania sú často ignorované, alebo nerozoznané dospelým prostredím 
adolescenta, pretože nie sú nápadné a rušivé pre okolie (5, 6, 7). 

Klasifikácia MKCH-10 jednotlivé poruchy zadeľuje do viacerých kategórií, ktoré majú 
pridelený číselný kód a môžu sa prekrývať.  MKCH-10 zaraďuje EBP do skupiny Behaviorálne 
a emocionálne poruchy s obvyklým začiatkom v období detstva a dospievania (F90-F98) a 
patria tu nasledujúce skupiny diagnóz: poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD), poruchy 
správania, emocionálne poruchy so začiatkom v období detstva, poruchy sociálneho 
fungovania s obvyklým začiatkom v období detstva a dospievania, poruchy tikov, iné EBP s 
obvyklým začiatkom v období detstva a dospievania. 

V rámci nášho výskumu systému starostlivosti sme skúmali zdokumentovanú teóriu systému 
starostlivosti, pričom sme v konkrétnych krokoch analyzovali dostupné dokumenty týkajúce 
sa inštitúcii a ich legislatívneho rámca. V rámci analýz sme sa sústredili na zodpovedanie 
nasledovných otázok: 1) ako sú inštitúcie poskytujúce starostlivosť adolescentom s EBP 
legislatívne zarámcované, 2) komu právne podliehajú, 3) ktoré zákony sa na ich prevádzku 
vzťahujú, 4) akú majú licenciu, kto im ju udeľuje, a na základe akých kritérií, 5) ako je 
deklarovaný ich účel, 6) aké majú kompetencie a 7) aký je ich zdroj financovania na základe 
akého výkonu.  
 
Výsledky 
Zmapovaním všetkých inštitúcií, ktoré poskytujú starostlivosť adolescentom s EBP 
v Košickom kraji sme zistili, že tieto inštitúcie možno kategorizovať  do troch skupín: 1) 
preventívna (psychologická), 2) zdravotnícka a 3) sociálna forma poskytovanej starostlivosti. 
Každá z týchto foriem (vetiev) poskytovanej starostlivosti patrí pod inú pôsobnosť 
ministerstiev Slovenskej republiky. Preventívna časť poskytovanej starostlivosti patrí pod 
pôsobnosť Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR), avšak jednotlivé typy 
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inštitúcii majú ako zriaďovateľa stanovený Okresný úrad daného mesta, a ten spadá pod 
pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR). Zdravotnícka časť 
poskytovanej starostlivosti patrí pod pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky (ďalej len MZ SR) a sociálna vetva poskytovanej starostlivosti pod Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len MPSVR SR).   

 
Preventívna (psychologická) starostlivosť 
Do preventívnej časti poskytovanej starostlivosti spadajú inštitúcie akými sú Centrá 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) a Centrá špeciálno-
pedagogického poradenstva (ďalej CŠPP), ktoré môžu mať štátneho ale aj súkromného 
zriaďovateľa. Tieto centrá sú taktiež rozpočtové organizácie, ktoré patria pod pôsobnosť 
Okresného úradu, finančné prostriedky sú im zabezpečované z dotácií zo štátneho rozpočtu 
a z mimorozpočtových zdrojov. Tieto centrá poskytujú poradenstvo v osobnom, sociálnom, 
vzdelávacom vývine adolescentom, rovnako pôsobia aj v oblasti prevencie závislostí 
a negatívnych prejavov správania. Zameriavajú sa tiež na individuálne a skupinové terapie, 
psychologickú diagnostiku a poradenstvo, psychoterapeutickú starostlivosť.  
 
Do preventívnej časti poskytovanej starostlivosti možno zaradiť tiež Liečebno-výchovné 
sanatórium v Barci (ďalej len LVS), ktoré poskytuje hneď niekoľko služieb v rámci Špeciálnej 
základnej školy, Liečebno-výchovného ústavu, Diagnostického centra, a Centra špeciálno-
psychologického poradenstva. LVS je rozpočtová organizácia, ktorá patrí pod pôsobnosť 
Okresného úradu, finančné zabezpečenie  školy sa odvíja od počtu žiakov v danom školskom 
roku (normatívne finančné prostriedky na jedného žiaka). Celkovú sumu nenormatívnych 
zdrojov upravuje Nariadenie vlády č. 630/2013 a č. 507/2013. LVS sa zameriava na pomoc 
adolescentom s poruchami učenia, hyperaktivitou a emocionálnymi ťažkosťami, ktoré majú 
za následok problémy v učení.  
 
Inštitúciou spadajúcou do preventívnej časti poskytovanej starostlivosti je v neposlednom 
rade Reedukačné centrum, ktoré je taktiež rozpočtovou organizáciou, spadá pod rezort MŠ 
SR a zriaďovateľom je Okresný úrad Košice. Reedukačné centrum je špeciálne výchovné 
zariadenie s nepretržitou prevádzkou, v ktorom sa realizuje výkon ústavnej a ochrannej 
výchovy sociálne, emocionálne a mravne narušených adolescentov, u ktorých boli 
diagnostikované závažné nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných 
vlastnostiach a charakterovom vývine.    
 
Zdravotnícka starostlivosť 
Zdravotnícku starostlivosť pre adolescentov s EBP štandardne poskytujú psychiatrické 
oddelenia, klinika a psychiatrické a  psychologické ambulancie. V minulosti túto zdravotnícku 
starostlivosť poskytovala spádová nemocnica pre košický kraj t. j. Univerzita Louisa Pasteura, 
po je zrušení teraz túto starostlivosť poskytuje Psychiatrická nemocnica v Michalovciach a to 
konkrétne akútne detské psychiatrické oddelenie a detská psychiatrická ambulancia, ktoré 
poskytujú špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť psychických porúch 
u adolescentov v rozsahu stanovenom MZ SR. Psychiatrická nemocnica v Michalovciach je 
nezisková organizácia, ktorá je zapísaná Krajským úradom v Košiciach a hospodári podľa 
schváleného rozpočtu. Okrem iného sa špecializuje na diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu 
psychotických porúch, porúch nálady, úzkostných stavov, porúch príjmu potravy a iných 
ochorení.  
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Ďalším poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti Detská psychiatrická liečebňa v Hrani 
(ďalej DPL Hraň), ktorá zabezpečuje komplexnú pedo-psychiatrickú starostlivosť, 
poskytovanie špecializovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, v rozsahu stanovenom MZ 
SR. Zakladateľmi sú MZ SR a MEDIHRAŇ, n.o.. Do DPL Hraň prichádzajú najčastejšie 
adolescenti s organickými duševnými poruchami, schizofréniou, afektívnymi poruchami, 
poruchami správania a duševnej zaostalosti, poruchami vyplývajúcimi z užívania návykových 
látok a poruchy súvisiace so zneužívaním, týraním a zanedbávaním.  
 
Ďalším poskytovateľom starostlivosti pre adolescentov s EBP sú súkromné pedo-
psychiatrické ambulancie.  V zdravotníckom type poskytovanej starostlivosti samozrejme 
okrem farmakoterapie je súčasťou liečby aj individuálna suportívna psychoterapia, prípadne 
skupinová, rodinná terapia, poradenstvo rodičom hospitalizovaných pacientov, terapia hrou, 
prípadne ergoterapia, arteterapia a iné. 
 
Sociálna starostlivosť 
Sociálny typ poskytovanej starostlivosti o adolescentov s EBP zabezpečuje Sociálno-právna 
ochrana detí a sociálna kuratela (ďalej SPODaSK) v spolupráci s úsekom referátu poradensko-
psychologických služieb (ďalej RPPS) a akreditovanými subjektami, ktoré patria pod Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej UPSVaR). UPSVaR nemá právnu subjektivitu a teda ani 
vlastný rozpočet a hospodárenie. Poskytovanú starostlivosť upravuje zákon 305/2005 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Hlavnými klientmi sociálno-právnej ochrany detí sú deti, u ktorých je ohrozený 
alebo narušený priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo je priamo 
ohrozený život alebo zdravie dieťaťa. Starostlivosť o adolescentov páchajúcich priestupky 
alebo trestnú činnosť, adolescentov trpiacich rôznymi typmi závislostí, alebo adolescentov 
s poruchami správania s rôznym stupňom závažnosti vrátane záškoláctva zastrešuje sociálna 
kuratela. V rámci oddelenia SPODaSK existuje národný projekt - výchovný sociálny program 
a sociálne poradenstvo, ktoré zabezpečujú sociálni pracovníci alebo psychológovia pre 
výchovné opatrenia. RPPS poskytuje okrem psychodiagnostiky aj individuálne a párové 
poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných 
problémov, či základnú poradensko-psychologickú pomoc dieťaťu alebo rodičom v krízových 
situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách. S SPODaSK spolupracujú aj 
akreditované subjekty, ktoré zabezpečujú sanáciu rodinného prostredia. Ich úlohou je 
aktívne pôsobenie na odstránenie príčin vzniku alebo zmiernenie príčin vzniku sociálno-
patologických javov v rodinách prostredníctvom sociálno-terénnej práce. Realizujú tiež 
výchovné skupinové programy pre deti s problémovým správaním alebo s poruchami 
správania, u ktorých sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately.  V sociálnej vetve poskytovanej starostlivosti ide najčastejšie o poskytovanie 
krízovej intervencie a poradenstva formou poradenského rozhovoru, uloženie výchovného 
opatrenia, zapojenie adolescenta spolu s rodičmi do výchovno-skupinových programov, 
sociálno-skupinových programov, výchovno- rekreačných programov.  
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Diskusia 
Naším cieľom bolo zistiť, ako sú inštitúcie poskytujúce starostlivosť adolescentom s EBP 
legislatívne zarámcované, komu právne podliehajú a ktoré zákony sa na ich prevádzku 
vzťahujú. Zisťovali sme tiež akú majú licenciu, kto im ju udeľuje, na základe akých kritérií, 
ako je deklarovaný ich účel a aké majú kompetencie. Zaujímali sme sa o zdroje ich 
financovania a o to, na základe akého výkonu sú tieto zdroje prideľované. Zistili sme, že 
adolescentom s EBP je poskytovaná preventívna, zdravotnícka a sociálna starostlivosť.  
 
Do preventívnej starostlivosti spadá Liečebno-výchovné sanatóriá (LVS), Centrá 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Centrá špeciálno- 
pedagogického poradenstva (CŠPP) a Reedukačné centrá. Zdravotnícku starostlivosť 
poskytujú psychiatrické kliniky, Detské psychiatrické liečebne (DPL), súkromné a štátne 
pedo-psychiatrické ambulancie a súkromné a štátne psychologické ambulancie. Sociálnu 
starostlivosť zabezpečuje Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela (SPODaSK) 
v spolupráci s úsekom Referátu poradensko-psychologických služieb (RPPS) a 
akreditovanými subjektmi. 
 
Jednotlivé vetvy poskytovanej starostlivosti poskytujú rôzne spektrum poskytovaných 
služieb pre rôzne typy klientov s EBP. Po zmapovaní systému starostlivosti o adolescentov 
s EBP bude jedným z našich hlavných cieľov zistiť ako a hlavne v čom sa táto starostlivosť 
prelína,  ako klienti vstupujú a vystupujú do a zo systému starostlivosti, prípadne 
prechádzajú z jedného typu starostlivosti do druhého. Bude nás tiež zaujímať aký dopad 
majú rozličné trajektórie na životnú spokojnosť a kvalitu života klientov s prihliadnutím na 
ich sociálny kontext. 

 
Záver 
Zmapovanie inštitúcií poskytujúcich starostlivosť adolescentom s EBP, pochopenie ich 
legislatívneho rámca, rozsahu služieb a miery ich vzájomného prepojenia je nevyhnutným 
prvým krokom pre zistenie východiskového stavu v tejto oblasti.  Následne sa na základe 
pochopenia existujúceho systému starostlivosti v jeho komplexnosti môžeme posunúť 
v cieľoch výskumu ďalej. Bude nás zaujímať, kedy a ako klienti vstupujú a vystupujú do a 
zo systému starostlivosti, prípadne prechádzajú z jedného typu starostlivosti do druhého 
a aký dopad majú rozličné trajektórie na životnú spokojnosť a kvalitu života klientov s 
prihliadnutím na ich sociálny kontext. 
 
Našou ambíciou je podporiť rozvoj efektívneho a účinného integrovaného systému 
preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti o deti a dospievajúcich s EBP na 
Slovensku. Tieto znalosti sú nevyhnutné pre lepšie zosúladenie potrieb detí, 
dospievajúcich a ich rodín a ponúkanej starostlivosti. 
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OVĚŘOVÁNÍ PODMÍNEK PRÁCE 

PŘI PODEZŘENÍ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ  

BEDERNÍ PÁTEŘE 

L. PEŠÁKOVÁ1,3, M. NAKLÁDALOVÁ1, 
T. TICHÝ2, J. HLÁVKOVÁ2, P. GAĎOUREK2, P. URBAN2,4, 

A. BORIKOVÁ1, D. PELCLOVÁ4. 

1Klinika pracovního lékařství LF UP a  FN v Olomouci 
2Státní zdravotní ústav Praha 

3Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 
4Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze 

 
Souhrn:  
Souvislost vzniku degenerativních onemocnění bederní páteře s faktory individuálními, 
psychosociálními a fyzikálními, včetně mechanického přetěžování, prokazuje řada 
epidemiologických studií. Možnost uznat tato onemocnění za nemoc z povolání existuje 
v řadě evropských zemí. Otázka zařazení onemocnění bederní páteře do Seznamu nemocí 
z povolání je řešena aktuálně i v České republice, kde proces uznávání nemocí z povolání 
má svá specifika. Na splnění klinických kritérií navazuje část hygienická, zaměřená na 
objektivní posouzení konkrétních podmínek práce. 

Sdělení přibližuje praktický postup a princip hodnocení v případě ověřování podmínek 
vzniku onemocnění bederní páteře pro účely posouzení nemoci z povolání v konkrétních 
pracovních podmínkách. Základním parametrem pro posouzení přetížení bederní páteře 
byl výpočet odhadu komprese na meziobratlovou ploténku v oblasti L4/5 pomocí 
speciálně vytvořeného výpočtového modulu. Současně muselo být splněno kritérium 
trvání potenciálně rizikové práce posledních 36 měsíců před datem zjištění onemocnění. 
Hodnocení bylo provedeno podle metodiky navržené grantovým projektem IGA MZ ČR č. 
NT 14471 – 3/2013. 

Je představeno hodnocení práce fyzioterapeuta, která splňovala hygienická kritéria pro 
uznání nemoci z povolání z hlediska přetěžování bederní páteře.  
 
Klíčová slova 
potenciálně rizikové pracovní úkony – přetěžování bederní páteře - kontrolní listy -
potenciálně riziková práce  
 
Úvod 
Onemocnění bederní páteře z přetěžování lze v řadě evropských zemí uznávat jako 
nemoci z povolání, přičemž proces posuzování a uznávání nemocí z povolání, včetně 
hodnocených parametrů se liší (1, 2, 3, 4, 5). Celoživotní prevalence těchto onemocnění 
bederní páteře v běžné populaci je odhadována na 60 – 85 % a tato onemocnění patří 
k jedné z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti u nás, ale i v jiných evropských 
zemích (6, 7).  Za rizikové jsou obecně uváděny úkony, při kterých dochází k ruční 
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manipulaci s břemeny provázené častým ohýbáním a otáčením, nepříznivé pracovní 
polohy, celková fyzická zátěž a celotělové vibrace (8, 9, 10, 11, 12).  
Cílem sdělení je na hodnocení práce fyzioterapeuta přiblížit metodu hodnocení podmínek 
práce v případě jejich ověřování v rámci onemocnění bederní páteře jako posuzování 
nemoci z povolání.  
 
 
Kazuistika  
Ve zdravotnickém zařízení lůžkové a ambulantní následné péče s převahou pacientů 
různého stupně omezené mobility byla zhodnocena práce fyzioterapeuta, u kterého byly 
splněny základní vstupní podmínky, tedy  chronické lumbago a nejméně tři roky trvající 
výkon práce s výskytem potenciálně rizikových pracovních úkonů spojených s manipulací 
s břemeny, nefyziologické pracovní polohy, časté předklony, rotace trupu, vyvíjení velkých 
svalových sil.  
 
V rámci šetření na pracovišti byl vyplněn tzv. identifikační list posuzovaného pracovníka. 
Zaznamenány byly jeho antropometrické parametry, údaje o dominantní lateralitě, délce 
směny, specifika pracovního procesu a jednotlivých pracovních operací, včetně základních 
údajů o zaměstnavateli.  
 

Výpis z identifikačního listu 

pracovní pozice/zařazení fyzioterapeut 

délka směny 8,5 hod. (po-pá + soboty) 0,5 hod. přestávka 

pohlaví muž 

věk 38 

hmotnost 96 

výška 185 

lateralita pravák 

poznámky 

práce u lůžka na oddělení – rehabilitace osob, za den ošetří 10-15 osob, z toho 
5 osob imobilních, nadváha u ½ pacientů 

práce v ordinaci fyzioterapie – denně ošetří cca 10 osob 

Tab. 1 Výpis údajů z identifikačního listu posuzovaného 

 
Šetření pokračovalo pořízením celosměnového časového snímku a videozáznamu 
vytipovaných potenciálně rizikových pracovních úkonů. 
Za potenciálně rizikové pracovní úkony v rámci ověřování podmínek vzniku onemocnění 
bederní páteře z přetížení byly obecně považovány: 

 úkony spojené s ruční manipulací s břemeny o hmotnosti 5 kg a vyšší 

 nefyziologické pracovní polohy v oblasti bederní páteře při její flexi 60 ̊a vyšší 

 činnosti spojené s vynakládáním tlačných a tažných svalových sil ve vertikálním 
směru při flexi bederní páteře 400 a vyšší 

 tlačné síly v horizontálním směru při flexi bederní páteře 400 a vyšší 

a jejich vzájemná kombinace s ohledem na trvání a frekvenci (13).  
Tyto úkony se jednotlivě zaznamenávají do tzv. kontrolních listů, které obsahují 
podrobnější údaje o způsobu jejich provádění. 



 
 

229 
 

V našem případě byl vyplněn kontrolní list zaměřený na úkony prováděné v 
nefyziologických pracovních polohách a kontrolní list pro záznam úkonů spojených 
s vynakládáním svalových sil ve vertikálním směru (nahoru/dolů). 
 

List 
1 

Práce spojená s nefyziologickými pracovními polohami 

identifikac
e 
pracovník
a 

číslo 
listu 

Legenda: Od flexe trupu 60°, úklonu 10°, zátěž maximálně do 10 N                             

kód 

opera
ce / 
úkon
u 

název 

operace / úkonu 

flexe trupu 

[°] 

úklon trupu 

[°] 

vzdálenost 
úchopu / 
výkonu 
práce viz 
rozměr A 

[cm] 

doba 
trvání 
operace 
/ úkonu 

[sekund
y] 

počet 
úkonů ve 
směně 

celkové  
trvání 
ve 
směně 
[min] 

 
Masáž bolestivých 
bodů horní polovina 
těla (hlava, trup,HKK) 

40 8 35 720 
10 
pacientů 

120 

 
Masáž bolestivých 
bodů dolní polovina 
těla (dolní končetiny) 

45 8 20 300 
10 
pacientů 

50 

 Mobilizace hrudníku 60 8 0 10 
10 
pacientů 

1,6 

Tab. 2 Kontrolní list č. 1 
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Práce spojená s vynakládáním svalových sil ve vertikálním směru 
(nahoru /dolu) 

identifikace 
pracovníka 

číslo 
listu 

Legenda:      HKK, HK – síla působí směrem dolů, ↑ HKK, HK – síla působí 
směrem nahoru, ↕HK  – činnost jednou HK s oporou druhé HK 

 

Limity působících sil  v závislosti na flexi trupu: 

flexe <40° od síly 50 N včetně 

flexe >=40° a < 60° od síly 30 N včetně 

flexe >=60°  od síly 10 N  včetně 

 

 

kód 

opera
ce / 
úkon
u 

název 

operace / úkonu 

flexe 

trup
u 

[°] 

úklo
n 
trup
u 

[°] 

půso
bící 
síla 

[N] 

způsob 
manip
ulace s 
břeme
nem 

Vzdálen
ost 
výkonu 
práce 

viz 
rozm. A 

[cm] 

Vzdálen
ost 
výkonu 
práce 
viz 
rozm. 
B[cm] 

doba 
trvání 

operace 
/ úkonu 

[sekun
dy] 

počet 

úkonů 
ve 
směně 

celkov
é 

trvání 
ve 
směně 

[minut
y] 

 Uvolňování 60 10 37  □X ↓ 40 15 10 jedno (10x2x 3,3 
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ramen  

(manipulace 
s ramenem HK) 

HKK 

 

rameno 10) 

200 

 

Uvolňování kyčle  

(manipulace 
s DK) 

90 8 146  

□X ↓ 
HKK 

 

15 10 

18 – 
jedna 
končetin
a 

(18x2x
10) 

360 

6 

 

Uvolňování krku  

(manipulace 
s hlavou) 

60 0 55  

□X ↓ 
HKK 

 

20 0 10 

(10x10
) 

100 

1,6 

 

Zvedání pacienta 
z lůžka  

(z lehu do sedu) 

60 10 410  

□ X↓ 
HKK 

 

10 15 6 10 1 

 
Postavení 
pacienta z lůžka 
na zem 

45 10 410 

□ X↓ 
HKK 

 

15 15 6 10 1 

 
Manipulace 
s DKK pacienta z 
lůžka 

90 10 292  

□ X↓ 
HKK 

 

10 15 4 10 0,6 

 
Ukládání 
pacienta na 
vozík/křeslo 

45 15 410  

□X ↓ 
HKK, 

 

10 15 5 10 0,83 

 
Ukládání 
pacienta na lůžko 

90 10 410  

□ X↓ 
HKK 

 

10 10 3 10 0,5 

 
Zvedání nohou 
pacienta na lůžko 

90 15 292  

□ X↓ 
HKK 

 

20 25 4 10 0,6 

 
Rovnání pacienta 
na lůžku 

45 10 262  

□ X↓ 
HKK 

 

15 10 3 10 0,5 

 
Zvedání pacienta 
z vozíku 

45 15 550  

□ X↓ 
HKK, 

 

20 15 4 10 0,6 

 
Protahování 
dolních končetin 

60 0 146  

□ X↓ 
HKK, 

 

20 0 3 40 2 

Tab. 3 Kontrolní list č. 2 



 
 

231 
 

 
Údaje ve vyplněných kontrolních listech byly sumarizovány z hlediska frekvence a doby 
trvání ve směně a odeslány ke zpracování do Národní referenční laboratoře pro fyziologii 
práce Státního zdravotního ústavu v Praze, speciálně vytvořeným výpočtovým modulem 
(14, 15, 16). Výsledkem zpracování vstupních údajů byl výpočet odhadu tlaku na 
meziobratlovou ploténku L4/5 při dané pracovní činnosti ve vazbě na antropometrické 
parametry pracovníka.   
 
Vypočtené hodnoty byly porovnány s limity převzatými z doporučení The National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) vycházejícími z „Work practices 
Guide for Manual Lifting“ (17).  Za limitní pro kompresi meziobratlové ploténky v oblasti 
L4/5 při opakované a dlouhodobé zátěži NIOSH doporučuje hodnotu 3400 N, za 
maximální kritickou hodnotu pro jednorázovou zátěž pak hodnotu 6400 N (17, 18).  
Pro hodnocení četnosti potenciálně rizikových pracovních úkonů ve směně byla za limitní 
použita hodnota 250, vycházející z ČSN EN 1005-4+A1 (19). Celková doba trvání rizikových 
úkonů 30 minut ve směně byla stanovena dle nařízení vlády  
č. 361/2007 Sb., ve kterém obecně stanovuje přípustný limit výskytu trvání nepřijatelných 
pracovních poloh (20).  
 
Shrnutí získaných podkladů 
Veškeré vytipované potenciálně rizikové pracovní úkony byly prováděny ve stoje s různým 
stupněm předklonu a současné rotaci v oblasti bederní páteře se zapojením jedné nebo 
obou horních končetin. Práce byla vykonávaná u pacientů lůžkového oddělení a dále 
v ambulanci rehabilitace. Průměrná hmotnost ošetřovaných pacientů byla 80 kg. 
Celková objektivně doložená délka výkonu potenciálně rizikové práce byla 16 let. Práce 
byla zařazena do výsledné kategorie druhé, s ohledem na faktor práce s biologickými 
činiteli. Faktory fyzická zátěž – manipulace s břemeny a pracovní poloha nebyly 
hodnoceny. 
 
Úkony spojené s nefyziologickými pracovními polohami jako flexe bederní páteře 400 a 
vyšší při její současné rotaci do 80 se vyskytly během provádění masáží u pacienta na lůžku 
a při mobilizaci hrudníku. V průběhu každé pracovní směny byla prováděna masáž v 
průměru 10 pacientů s celkovou délkou trvání uvedeného typu potenciálně rizikových 
pracovních úkonů 177 minut.  
 
Úkony spojené s vynakládáním svalových sil ve vertikálním směru (nahoru/dolů) byly 
zjištěny při uvolňování ramen, kyčlí a krku v rámci rehabilitačních procedur ambulantních 
pacientů a při úkonech u lůžka s pacientem, přičemž flexe bederní páteře se u uvedených 
úkonů pohybovala v rozmezí od 450 do 900 při současné rotaci od 00 do 150 a manipulaci 
s pacientem. Úkony tohoto charakteru se vyskytly při ošetřování v průměru 12 pacientů 
v celkové délce do 20 minut.  
 
Výpočty odhadu komprese na meziobratlovou ploténku při provádění jednotlivých 
vytipovaných potenciálně rizikových pracovních úkonů jsou uvedeny v následující tabulce: 
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OIVIUr,  Věk 38 let, Výška 185, Váha 96 kg 

č. Název úkonu 
Těl. 
výška 

Těl. 
hmotn
ost 

Flexe (°) 
Ukloň 
(°) 

Síla(N) 
Typ 
úkon
u 

Vz. 
úcho
pu 

Pól. r. 
svisle 

Vz. x 
Doba 
trvání 
(s) 

Počet 
úkonů 

Trvání ve 
směně 
(min) 

Kompr
ese (N) 

1 Pacient z vozíku 185 96 45 15 550 HKK 20 X 15 4 10 0,67 8335,6
7 2 Zvedání pacienta 185 96 60 10 410 HKK 10 X 15 6 10 1 6727,7
4 3 DKK na lůžko 185 96 90 15 292 HKK 20 X 25 4 10 0,67 6642,8
8 4 Postavení 

pacienta 
185 96 45 10 410 HKK 15 X 15 6 10 1 6413,2

5 5 Pacient na vozík 185 96 45 15 410 HKK 10 X 15 5 10 0,83 6197,9
7 6 Manipulace DKK 185 96 90 10 292 HKK 10 X 15 4 10 0,67 5785,6
4 7 Rovnání pacienta 185 96 45 10 262 HKK 15 X 10 3 10 0,5 4706,1
3 8 Uvolňování kyčle 185 96 90 8 146 HKK 15 X 10 18 360 108 4331,9
4 9 Protahování DK 185 96 60 0 146 HKK 20 X 0 3 40 2 3775,1
4 10 Pacient na lůžko 185 96 90 10 410 HKK 10 X 10 3 10 0,5 3360,6
5 11 Uvolňování 

ramen 
185 96 60 10 37 HKK 40 X 15 10 200 33,33 3325,2

5 12 Uvolňování krku 185 96 60 0 55 HKK 20 X 0 10 100 16,67 2932,3
6 13 Mobilizace 

hrudníku 
185 96 60 8 0 HKK 0 X 0 10 10 1,67 2502,9

4 14 Masáž 
bolestivých 
bodů_DP 

185 96 45 8 0 HKK 20 X 0 300 10 50 2276,4
3 15 Masáž 

bolestivých 
bodů_HP 

185 96 40 8 0 HKK 35 X 0 720 10 120 2234,7
9 Tab. 4 Výpočet odhadu komprese na meziobratlovou ploténku L 4/5 – výstup z výpočtového modulu při 

jednotlivých úkonech  
(červeně jsou uvedeny hodnoty > 6 400 N) 

 
Po kumulaci počtu úkonů a dob trvání všech kompresí, včetně splnění nezbytné podmínky 
trvání potenciálně rizikové práce posledních 36 měsíců před datem zjištění onemocnění, 
by na základě zvolených kritérií byla při šetřené práci splněna hygienická kritéria pro 
uznání nemoci z povolání z hlediska přetěžování bederní páteře.  
 
Diskuze 
Ukázkové individuální hodnocení zatížení bederní páteře pro účely posuzování nemocí 
z povolání lze z pohledu porovnání s postupy v případě obdobných onemocnění, jako je 
např. syndrom karpálního, tedy takových, které se vyskytují běžně v populaci, považovat 
za rámcově srovnatelné. Náročnější šetření je možné očekávat v případech, kdy nebude 
splněno kritérium trvání potenciálně rizikové práce v délce trvání 36 měsíců od data 
zjištění onemocnění u posledního zaměstnavatele a šetření bude třeba provést i u 
předchozích zaměstnavatelů, včetně objektivního dokladování výkonu potenciálně 
rizikové práce. 
 
Princip vlastního hodnocení je na rozdíl od v současnosti používaných postupů zcela 
odlišný, založený na objektivní kvantifikaci souběžného působení více faktorů práce na 
jeden cílový orgánový systém (15, 16).  
 
Zjištěné výsledky potvrdily v zásadě principy používané v evropských zemích při 
posuzování souvislosti přetížení bederní páteře s prací a lze tedy říci i správnost způsobu 
hodnocení navrženou metodikou. Jako nejrizikovější byly v námi posuzovaném případě 
zjištěny činnosti, při kterých dochází opakovaně k manipulaci s břemenem při současném 
ohybu a rotaci v oblasti bederní páteře a tyto úkony byly současně rozhodujícími pro 
výsledný závěr. 
 
Uvedené příkladové hodnocení a jeho výsledky jednoznačně podporují snahu o zařazení 
onemocnění bederní páteře do Seznamu nemocí z povolání v ČR. Nezbytným 
předpokladem správného posouzení bude podrobná a pečlivá týmová spolupráce všech 
zúčastněných odborníků v každém jednotlivém případě.  
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Závěr 
Ukázkové posuzování hygienických kritérií potvrdilo závěry epidemiologických studií, 
které zjištěné příčiny přetěžování  dávají do souvislosti s prací. V případě zařazení 
onemocnění bederní páteře do Seznamu nemocí z povolání v ČR lze vzhledem k vysoké 
prevalenci onemocnění bederní páteře v běžné populaci předpokládat i zvýšený počet 
pacientů. Navržená klinická a následně hygienická kritéria by měla zajistit, že výsledný 
pozitivní závěr a tedy uznání nemoci z povolání nastane pouze v případě objektivního 
průkazu skutečné příčinné souvislosti mezi přetížením bederní páteře při výkonu práce a 
onemocněním. 

 
Práce podpořena grantem IGA MZ ČR č. NT 14471  
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Abstrakt 
Úvod: Prevencia je oveľa účinnejšia a aj ekonomicky výhodnejšia ako liečba. V prípade 
infekčných ochorení je najlepšou intervenciou podanie vakcíny. V prípade vakcíny proti 
infekcii HPV 16 a 18 je pravdepodobnosť úspešnosti ochrany pred infekciou 100 %. Tento 
poznatok je posledným dôkazom prepojenia medzi HPV a karcinómom krčka maternice. 
Je preukázané, že očkovanie je najúčinnejšie, ak prebehlo ešte pred začiatkom sexuálneho 
života. Cieľom našej štúdie bolo zistiť stav vedomostí, názorov a postojov pracovníkov 
v primárnej zdravotníckej starostlivosti  na očkovanie proti HPV  a zistiť aj globálne názory 
týchto respondentov na očkovanie.   
 
Materiál a metodika: Súbor respondentov tvorilo 280 zdravotníckych pracovníkov z 
primárnej  zdravotníckej starostlivosti (návratnosť dotazníkov bola 93 %). Dotazníky boli 
zamerané na vedomosti, prístup a prax pri očkovaní proti HPV a boli vypĺňané 
zdravotníckymi pracovníkmi v odbore ošetrovateľstvo v súkromnej primárnej 
zdravotníckej starostlivosti (všeobecný lekár, pediater, gynekológ). Následne boli 
vyhodnotené v štatistickom balíku SPSS. 
 
Výsledky. Vo výskumnej vzorke sa nachádzalo 47 % osôb so stredoškolským vzdelaním  
respondenti s bakalárskym vzdelaním tvorili  v súbore  32 %, vysokoškolské vzdelanie 
malo  21 % opýtaných. Výhrady voči očkovaniu (náboženské, spirituálne, filozofické, 
odborné) uviedlo až 21,5 % respondentov. Zdravotnícki pracovníci sa v 69 % nedali 
ovplyvniť prebiehajúcimi antivakcinačnými kampaňami a aktivitami. Viac ako 70 % 
zdravotníkov informuje pacientov a rodičov o význame imunizácie. Zdravotníci sa riadili 
vlastnými skúsenosťami z praxe a skúsenosťami v rodine pri vytváraní svojich postojov 
a názorov o vakcinácií a protivakcinačných kampaní. Postoje pri vakcinácii  ovplyvňovali 
vlastné skúsenosti z praxe a skúsenosti v rodine (46 % vs. 45 %). Imunizáciu považuje za 
rizikovú až 21,4 % probandov. S vedľajšími účinkami vakcinácie sa stretlo 59 % 
respondentov. 
 
Záver. V rámci podpory vakcinácie ako najúčinnejšej primárnej prevencii HPV je potrebné 
naďalej pokračovať v edukácii zdravotníckeho personálu tak, aby dochádzalo k vyššej 
podpore vakcinačných aktivít a k zvýšeniu vedomostí a pochopeniu zo strany pacientov 
a širokej verejnosti. Ďalej je treba podporovať vyššiu úhradu HPV očkovania zdravotnými 
poisťovňami.  
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Úvod 
Ľudské papilomavírusy (HPV) sú nádorové DNA vírusy z čeľade Papillomaviridae, ktoré 
infikujú výhradne dlaždicové epitely kože, slizníc a teda sú prísne druhovo špecifické (1, 
2). Zaraďujú sa medzi najčastejšie sexuálne prenosné infekcie. V priebehu svojho 
sexuálneho života sa priemerne s týmto typom ochorenia stretne až 75 % žien (3). 
Dievčatá sa môžu dostať do kontaktu s HPV už pri prvom pohlavnom styku, preto je 
dôležité začať s prevenciou čím skôr (4). K infikovaniu populácie dochádza najčastejšie 
medzi 15 – 20 rokom života (5). Najzávažnejším ochorením, ktoré HPV spôsobuje je 
karcinóm krčka maternice (6). HPV bolo identifikované v 99,7 % všetkých prípadov 
invazívneho karcinómu (7). Celosvetovo je u žien karcinóm krčka maternice na druhom 
mieste príčin úmrtí na nádorové ochorenia, hneď za karcinómom mliečnej žľazy (8). Prvé 
zmienky o tom, že karcinóm krčka maternice je infekčná záležitosť sa objavili už v 19. 
storočí. Taliansky lekár Rigoni-stern si všimol, že sa toto ochorenie často vyskytuje 
u prostitútok, zatiaľ čo u rehoľných sestier v kláštore sa nevyskytovalo vôbec. Najväčší 
problém počas výskumov spočíval v kultivácii HPV, pretože je nemožné kultivovať vírus „in 
vitro“. Molekulárnobiologické nálezy poukazujú na základe imunologických 
a epidemiologických vyšetrení na úlohu HPV v patogenéze karcinómu krčka maternice. 
V posledných rokoch je HPV spájané aj s karcinómami vagíny, vulvy, konečníka, penisu, 
hlavy, či dokonca krku. Existuje viac ako 120 typov vírusov, z ktorých 30 postihuje 
pohlavné orgány, pošvu, penis, konečník a vnútorné rodidlá (9, 10). Znalosti 
etiopatogenézy, vyvolávajúceho agensu a jednotlivých predstupňov robia z karcinómu 
krčka maternice najlepšie preventabilný zhubný nádor v gynekológii (11). Prevencia je 
oveľa účinnejšia a aj ekonomicky výhodnejšia ako liečba. V prípade infekčných ochorení je 
najlepšou intervenciou podanie vakcíny. V prípade vakcíny proti infekcii HPV 16 a 18 je 
pravdepodobnosť úspešnosti ochrany pred infekciou 100 %. Tento poznatok je posledným 
dôkazom prepojenia medzi HPV a karcinómom krčka maternice (12). Je preukázané, že 
očkovanie je najúčinnejšie, ak prebehlo ešte pred začiatkom sexuálneho života. Ideálne je 
to pred 15. rokom života (13). Najlepšie výsledky boli dosiahnuté u dievčat vo veku 10 až  
14 rokov, ktoré majú dvakrát vyšší počet protilátok ako dievčatá vo vekovej skupine 15 – 
25 rokov. Momentálne však nie je známe, kedy bude potrebné preočkovanie (14). 
Prevencia proti HPV pozostáva z pravidelných gynekologický prehliadok, gynekologického 
screeningu, očkovania proti HPV a ďalších preventívnych opatrení a programov, ako sú 
napríklad Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice. Základom očkovacích 
vakcín je dostatok sérokonverzie a udržania dostatočnej hladiny protilátok 
transudovaných z plazmy do cervikovaginálneho sekrétu, čo je predpokladom stabilnej 
a trvalej ochrany. Ako očkovacie látky sa používajú vakcíny Silgard (komerčný názov 
Gardasil) od výrobcu Merc Sharp and Dohme a Cervarix od spoločnosti GlaxoSmithKline. 
Silgard je očkovacia látka chrániaca proti dvom onkogénnym vírusom HPV 16, 18 a dvoma 
benígnymi typmi (pôvodcomi kondylomatóz) HPV 6 a 11. Určená je pre ženy od 9 do 26 
rokov, ale taktiež pre chlapcov vo veku 9 – 15 rokov (15). Cervarix je určený k prevencii 
vysokého stupňa cervikálnej intraepiteliálnej neoplazie (2. a 3. stupňa) a cervikálneho 
karcinómu, ktorý je spojený s HPV typu 16 a 18. Indikácia je založená na preukázanej 
účinnosti vo veku 15 – 25 rokov a na preukázanej imunogenicite u dievčat a žien vo veku 
od 10 do 25 rokov. 
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Materiál a metodika 
Súbor respondentov tvorilo 280 zdravotníckych pracovníkov z primárnej zdravotníckej 
starostlivosti. Oslovených bolo 300 respondentov. Na získanie údajov boli použité 
dotazníky. Návratnosť dotazníkov bola 93 %. Dotazníky boli zamerané na vedomosti, 
prístup a prax pri očkovaní proti HPV a boli vypĺňané zdravotníckymi pracovníkmi 
v odbore ošetrovateľstvo v súkromnej primárnej zdravotníckej starostlivosti (všeobecný 
lekár, pediater, gynekológ). Následne boli vyhodnotené v štatistickom balíku SPSS. 
 
Výsledky 
Respondenti sa líšili vo výške dosiahnutého vzdelania. Stredné odborné vzdelanie malo 47 
% opýtaných. Zastúpenie I. stupňa vysokoškolského vzdelania (bakalársky titul) tvorilo 32 
% probandov. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (magisterský titul) uviedlo 21 % 
opytovaných zdravotníckych pracovníkov. Z opýtaných zdravotníckych pracovníkov až 72 
% považovalo ceny vakcín za vysoké pri očkovaní, ktoré je nepovinné a nie je hradené 
zdravotnou poisťovňou. Cenu vakcín považovalo za primeranú len 4,3 % probandov. 
Zvyšných 23 % opýtaných nemalo na cenu vyhranený názor, alebo sa nevedeli k cene 
vakcín vyjadriť. 

 
 

Graf 1 Úroveň vzdelania respondentov dotazníkovej štúdie  
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Graf 2 Hodnotenie ceny vakcín pri HPV očkovaní v dotazníkovej štúdii   
 

Výhrady voči očkovaniu (náboženské, spirituálne, filozofické, odborné) uviedlo až 21,5 % 
respondentov. Zdravotnícki pracovníci sa v 69 % nedali ovplyvniť prebiehajúcimi 
antivakcinačnými kampaňami a aktivitami. Viac ako 70 % zdravotníkov informuje 
pacientov a rodičov o význame imunizácie. Zdravotníci sa riadili vlastnými skúsenosťami 
z praxe a skúsenosťami v rodine pri vytváraní svojich postojov a názorov o vakcinácií 
a protivakcinačných kampaní. Postoje pri vakcinácii  ovplyvňovali vlastné skúsenosti 
z praxe a skúsenosti v rodine (46 % vs. 45 %). Imunizáciu považuje za rizikovú až 21,4 % 
probandov. S vedľajšími účinkami vakcinácie sa stretlo 59 % respondentov. 
 
Pre priblíženie finančných nákladov a doplatkov poisťovní a pre zhodnotenie 
ekonomického faktoru cien vakcín uvádzame porovnanie vakcín Silgard a Cervarix (tab. 1). 
Ceny vakcín sú pomerne vysoké vzhľadom na fakt, že pre booster protilátok sa pri HPV 
vakcinácii vyžadujú tri vakcinačné dávky 
 
Tab. 1 Ceny vakcín Silgard ADCC a Cervarix ADCC 

 
 
Záver 
V rámci podpory vakcinácie ako najúčinnejšej primárnej prevencii HPV je potrebné 
naďalej pokračovať v edukácii zdravotníckeho personálu v odbore ošetrovateľstvo tak, 
aby dochádzalo k vyššej podpore vakcinačných aktivít a k zvýšeniu vedomostí 
a pochopeniu zo strany pacientov a širokej verejnosti. Zdravotnícki pracovníci aj naďalej 

Silgard Cervarix 

Maximálna cena 106,51 € Maximálna cena 62,9 € 

Pacient 

100,22 € 

(94,09 %) 

Pacient 

56,61 € 

(90,00 %) 

Poisťovňa 

6,29 € 

(5,91 %) 

Poisťovňa 

6,29 € 

(10,00 %) 
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zohrávajú najdôležitejšiu úlohu v šírení relevantných, odborných informácií o očkovaní a 
môžu svojím postojom prekonať všeobecnú nedôveru a strach zo strany pacientov a 
rodičov z  nežiaducich účinkov a bolesti. Je nutné spomenúť, že rozhodnutie, či podstúpiť 
imunizáciu proti HPV formou očkovania je rozhodnutie osobné a slobodné.  
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Abstrakt.  
Úvod: Osoby trpiace chronickým ochorením -  celiakiou alebo alergiou na pšeničnú 
bielkovinu pociťujú diskomfort a obmedzenie v príjme stravy, čo je v kontraste 
s definíciou zdravia podľa WHO.  Celiakia je uvedená aj v MKCH a to pod číslom 90.0. 
Podstatou celiakie je neprimeraná reakcia organizmu na kontakt s gluténom, ktorý sa 
nachádza v niektorých druhoch obilia ako pšenica, špalda, jačmeň, raž či ovos. Jedinou 
možno liečbou pri tomto ochorení je celoživotné dodržiavanie bezlepkovej diéty. Hlavným 
cieľom práce bolo preto poukázať na problematiku a potrebu prísneho dodržiavania 
bezlepkovej diéty, ktorá je u pacientov často podceňovaná.  
 
Materiál a metódy:  Zber údajov, formou dotazníkov, prebiehal vo vybraných 
gastroenterologických ambulanciách v rokoch 2012 – 2013. Súbor respondentov tvorilo 
125 dobrovoľníkov (78 dievčat a 47 chlapcov) s diagnózou celiakia, vo veku 9 – 15 rokov. 
Diagnóza detí bola potvrdená podľa kritérií ESPGHAN (Európska spoločnosť pre detskú 
gastroenterológiu, hepatológiu a výživu). Dotazníky s informovaným súhlasom vypĺňali 
zákonní zástupcovia dieťaťa. Aby bolo možné posúdiť fyzický, sociálny, psychický stav 
a dodržiavanie diéty, v dotazníkoch bol zohľadnený vek detí. Následne bola databáza 
vytvorená a štatisticky analyzovaná v softvéri IBM SPSS - verzia16.  
 
Výsledky: Striktnú bezlepkovú diétu dodržiavalo 73,6 % respondentov. Menej prísne 
dodržiavanie diéty (minimálny alebo určitý príjem lepku) udávalo 26,4 % detí. Väčšina 
opýtaných (66,4 %) mala kratšie trvanie choroby v rozmedzí 0 – 6 rokov a takmer polovica 
detí trpela chronickými gastrointestinálnymi príznakmi. Prísnu bezlepkovú diétu 
dodržiavali častejšie dievčatá (82,0 %) ako chlapci (59,6 %) (OR=0,3 pre chlapcov; p<0,01). 
Medzi vekovými skupinami sme v dodržiavaní diéty nezaznamenali štatisticky významné 
rozdiely. Vplyv na dodržiavanie diéty nemala ani doba trvania ochorenia.  
 
Záver: Vzhľadom na vysoký výskyt celiakie v populácii je nutná kooperácia zdravotníckych 
a nezdravotníckych zložiek, výrobcov bezlepkových potravín a samotných pacientov. 
Jedným z faktorov, ktorý by možno do budúcna podporil striktné dodržiavanie diéty 
u každého pacienta s diagnostikovanou celiakou, by mohol byť širší výber bezlepkových 
potravín a ich nižšia cena.  
 
Kľúčové slová: celiakia, deti, bezlepková diéta, dotazníková štúdia  
 

http://www.celiakia.sk/zdruzenia/zdruzenie-rodicov-a-priatelov-deti-a-mladistvych-s-celiakiou
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Úvod 
Celiakia je chronické autoimunitné ochorenie tenkého čreva, ktoré sa objavuje u ľudí 
s genetickou predispozíciou v každom veku už od ranného  detstva. Symptómy zahŕňajú 
bolesť a symptómy v  tráviacom systéme, chronické zápchy, hnačky, spomalenie rastu, 
anémiu a únavu (1). Ľudia s celiakiou majú nedostatok vitamínov, minerálov a živín v 
dôsledku nedostatočnej absorbcie tenkého čreva. V súčasnosti je jedinou formou liečby 
celoživotná bezgluténová – bezlepková diéta (2). Neexistuje medikamentózna liečba, ktorá 
by ochránila črevo pred autoimunitnou reakciou v prítomnosti gluténu. Prísne 
dodržiavanie diéty umožňuje črevu zregenerovať sa  a symptómy začnú ustupovať podľa 
toho,  kedy sa s diétou začalo a ako prísne sa dodržuje. Diéta znižuje riziko osteoporózy, 
rakoviny tenkého aj hrubého čreva a v niektorých prípadoch aj sterility (3). Nedodržiavanie 
diéty môže viesť k relapsu  ochorenia a ku ďalším zdravotným komplikáciám.  
 
Na tému kvality života osôb s celiakiou existuje niekoľko štúdií. Niektoré sa zameriavajú na 
dospelú populáciu (4, 5), iné sa venujú deťom (6, 7). Celiakia sa rozvíja a je 
diagnostikovaná už v detstve a má negatívny dopad nielen na zdravie, ale aj na fyzické, 
sociálne a psychologické faktory kvality života. Veľmi dôležité je potvrdenie a zistenie 
rozsahu choroby. Vedecké štúdie, ktoré porovnávali kvalitu života u pacientov s celiakiou 
sa vo svojich výsledkoch rozchádzajú. Niektoré štúdie (7, 8, 9, 10) tvrdia, že kvalita života 
pacientov s celiakiou sa veľmi nelíši od kvality života bežnej populácie, iné tvrdia, že 
dochádza k zníženiu kvality života v psychických a sociálnych oblastiach (11). Cieľom štúdie 
je porovnanie rozdielov  kvality života u detí s celiakiou na Slovensku podľa pohlavia 
a veku. Porovnávali sa rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v kvalite života s použitím 
osobného dotazníka a klinického súboru dát s potvrdenou diagnózou. 
 
Materiál a metodika 
Prierezová štúdia zahŕňala 125 dobrovoľníkov, detí vo veku 9 – 15 rokov 
s diagnostikovanou celiakiou potvrdenou kritériami ESPGHAN (Európska pediatrická 
spoločnosť pre gastroenterológiu, hepatológiu a výživu). Údaje boli zozbierané v rokoch 
2012 a 2013. Vo vybranej skupine bolo 78 dievčat a 47 chlapcov. Dotazníky boli získavané 
na  na gastroenterologických ambulanciách v čakárni pred vyšetrením pacienta. Vybrané 
deti vyplnili dotazníky prispôsobené pre ich školský vek tak,  aby zhodnotili ich fyzické, 
psychické a  sociálne faktory kvality života a dodržiavanie diéty. Detské dotazníky boli 
anonymné a súhlas so zapojením do výskumu bol podpísaný rodičmi na samostatnom 
oddelenom papieri. V dotazníku boli otázky špecificky zamerané na celiakiu a zaoberali sa 
životným štýlom, symptomatikou, dĺžkou diéty a jej dodržiavaním. Databáza bola 
vytvorená a štatisticky spracovaná programom IBM SPSS 16. Štatistické rozdiely vybraných 
parametrov boli interpretované formou OR a s 95 % CI. 

Výsledky 
Analyzovaný súbor tvorili údaje zo 125 dotazníkov. Sledovaný súbor zahŕňal  47 chlapcov 
a 78 dievčat,  s priemerným vekom 11,33 rokov. Prísna bezgluténová diéta bola dodržaná 
u 73,6 % detí. Nedodržiavanie diéty sa zistilo u 26,4 % probandov.  
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Tab. 1 Základná charakteristika súboru 

Charakteristika Kategorizácia n % 

Pohlavie 
Chlapci 47 37,6 

Dievčatá 78 62,4 

Vek 
Mladší (9-11 rokov) 64 51,2 

Starší (12-14 rokov) 61 48,8 

Kompliancia s diétou  
Prísna diéta 92 73,6 

Neprísna diéta 33 26,4 

Dĺžka ochorenia 
Krátka (0-6 rokov) 83 66,4 

Dlhá (7-14 rokov) 42 33,6 

Gastrointestinálne 
symptómy 

Áno 62 49,6 

Nie 63 50,4 

 
Väčšina detí (66,4 %) mala kratšie trvanie ochorenia v rozmedzí od 0 do 6 rokov 
a skoro polovica detí mala pretrvávajúce chronické gastrointestinálne symptómy (tab. 1).   
 
OR bolo vypočítané pre skupinu chlapcov, mladších detí a detí s krátkym trvaním 
ochorenia. Štúdia naznačila, že deti sa dobre adaptovali na celiakiu a potrebnú diétu. 
Prísnejšie dodržiavanie diéty bolo signifikantne významne lepšie v skupine dievčat ako 
v skupine chlapcov, pretože dievčatá viacej dbali na prísne režimové diétne opatrenia ako 
chlapci (tab. 2). Lepšie výsledky s dodržiavaním bezgluténovej  diéty  mala skupina 
mladších detí v porovnaní so skupinou starších detí, ale OR sa neprejavilo ako štatisticky 
významné. Výstupy nepotvrdili fakt, že dĺžka ochorenia je dôležitý faktor, ktorý by mohol 
mať vplyv na dodržiavanie bezgluténovej diéty. V  skupine detí s kratším trvaním 
ochorenia sa v dodržiavaní diéty objavili lepšie výsledky, ale neboli štatisticky významné. 

 
Tab. 2 OR a dodržiavanie bezgluténovej diéty podľa pohlavia, trvania ochorenia a veku 

Charakteristika n 
Prísna 
diéta 

Menej 
prísna 
diéta 

OR 95% CI P 

Pohlavie 
Chlapci 47 

59,6 % 
(28) 

40,4 % (19) 
0,32 0,14-0,73 

0,007  

** Dievčatá 78 82 % (64) 18,0 % (14) 

Vek 
Mladší (9-11 rokov) 64 

76,5 % 
(49) 

23,5 % (15) 
1,37 0,62-3,04 

0,44  

n. s. Starší (12-14 rokov) 61 
70,5 % 
(43) 

29,5 % (18) 

Trvanie 
ochorenia 

Krátke (0-6 rokov) 83 
71,1 % 
(59) 

28,9 % (24) 

1,23 0,55-2,7 

0,61  

n. s. Dlhé (7-14 rokov) 42 
66,7 % 
(28) 

33,3 % 
(14) 
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Štúdia nesledovala údaje obsahujúce názory rodičov na danú problematiku. Rodičia detí s 
celiakiou by mohli byť precitlivení z psychologických, sociálnych a fyzických dopadov na 
detské vnímanie. Dôležité je aby rodičia detí s celiakiou oboznámili svoje deti o ich 
vnímaní kvality života. 
 
Diskusia 
Nábor detskej populácie do štúdie prebiehal v gastroenterologických ambulanciách, kde 
sme sa nemohli vyhnúť selektívnemu bias. Dáta môžu byť limitované iba s analýzou vo 
vnútri vzorky detí s celiakiou. Nezahrnuli sme kontrolnú skupinu, aby sme sa vyhli 
vytvoreniu kontrolovanej štúdie s limitujúcejšími výsledkami v prípade, že kontrolní 
participanti by neboli vhodne zvolení. Pre štatistickú stratifikáciu nie je vzorka detí 
dostatočne veľká a mohla by predstavovať problém pri získaní štatisticky významných 
výsledkov. Predložené dotazníky mohli predstavovať určité obmedzenie, pretože deti by 
nemuseli správne porozumieť otázkam. Dotazníky sme rozdielne upravili pre mladšiu 
a staršiu skupinu detí, aby sa predišlo problémom s porozumením otázok.  
 
Priemerný vek detí v našej vzorke bol vyšší ako v štúdii od Rashida et al. (7). Lepšie 
dodržiavanie bezgluténovej diéty v skupine dievčat a žien bolo potvrdené v štúdii od 
Ciacciho et al. (13). Vyššie uvedené štúdie tiež potvrdili niekoľko faktorov spojených so 
zníženou kvalitou života ako sú pohlavie, vek, diéta, absencia symptómov, vzdelanie 
a príjem „per capita“ v rodine. 
 
Záver 
Celiakia je najčastejšie popisovaná ako chronické ochorenie začínajúce už v detstve (14). 
Incidencia celiakie sa zvyšuje v populácii európskych detí (15). Medzi faktory, ktoré boli 
navrhované v minulosti ako zodpovedné za zníženie incidencie celiakie alebo za 
oddialenie nástupu symptómov patria predĺženie doby dojčenia, zníženie množstva 
antigénov v detskej stravovacích formulách a neskoršie zavádzanie gluténu v dojčenskej 
strave. Kvalita života detí s celiakiou má tendenciu zlepšovať sa zavádzaním širšej ponuky 
produktov bez gluténu a používaním etikiet na obaloch. Naša štúdia potvrdila zmysel 
niektorých dôležitých sociálnych a demografických faktorov, ktoré by mohli ovplyvňovať 
dodržiavanie veľmi potrebných bezgluténových diét.  
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MONITORING SPOTREBY VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK 

V POTRAVINÁCH ZA ROK 2015 V OKRESE MARTIN 

R. ŠAJGALÍKOVÁ, T. ČERVEŇOVÁ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 

Abstrakt 
Úvod: Práca prezentuje výstupy monitoringu spotreby vybraných prídavných látok 
u respondentov v okrese Martin,  ich porovnanie s celoslovenskými údajmi a mieru 
závažnosti záťaže exponovanej populácie daným rizikovým faktorom. 
 
Materiál a metodika: Vyhodnotené sú výsledky získané od 20 respondentov ľahko 
pracujúci (10 mužov a 10 žien), v dvoch vekových skupinách (od 19 rokov do 34 rokov; od 
35 rokov do 54 rokov), sledovaná spotreba troch vybraných prídavných látok (sorbany; 
benzoany a cyklamáty). Analýzou 24-hodinového dotazníka spotreby 
potravín/pokrmov/nápojov sa získali údaje o predpokladanom množstve skonzumovanej 
prídavnej látky u dospelej populácie, ktoré boli porovnané s jej stanoviteľným denným 
príjmom (ADI). 
 
Výsledky: V okrese Martin najväčšie percento naplnenia ADI bolo v prípade sorbanov 
zistené u starších mužov - 38,1% ADI. Najčastejšie konzumované potraviny 
s predpokladaným obsahom sorbanov boli balený krájaný chlieb, ochutené nápoje, 
balené pečivo, šaláty a pikantné nátierky, zrejúce syry, sirupy, džemy, ochucovadlá. 
Najväčšie percento naplnenia ADI v prípade benzoanov bolo zistené u mladších žien - 
43,2% ADI. Najčastejšie konzumované potraviny s predpokladaným obsahom benzoanov 
boli ochutené nápoje, aromatizované nápoje so zníženou energetickou hodnotou, 
omáčky. Najväčšie percento naplnenia ADI v prípade cyklamátov bolo zistené u mladších 
mužov - 20,4% ADI. Najčastejšie konzumované potraviny s predpokladaným obsahom 
cyklamátov boli zmesi alkoholických a nealkoholických nápojov, aromatizované nápoje so 
zníženou energetickou hodnotou. U všetkých sledovaných prídavných látok boli zistené 
rozdiely v ich spotrebe u respondentov v okrese Martin v porovnaní s hodnotami 
získanými za Slovensko. 
 
Záver: Monitoringom sme zistili, že sledovaným prídavným látkam bol exponovaný každý 
respondent. Nakoľko najvyššie percento naplnenia ADI sledovaných prídavných látok sa 
zistilo najmä u ochutených nápojov resp. aromatizovaných nápojov so zníženou 
energetickou hodnotou, je potrebné zdravotno-výchovné aktivity zamerať proti ich 
nadmernej pravidelnej konzumácii a to bez rozdielu vo všetkých sledovaných kategóriách 
populácie. 
 
Úvod 
Práca prezentuje výstupy monitoringu spotreby vybraných prídavných látok 
u respondentov v okrese Martin,  ich porovnanie s celoslovenskými údajmi a mieru 
závažnosti záťaže exponovanej populácie daným rizikovým faktorom, za účelom 
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zvyšovania zdravotného uvedomenia obyvateľov a realizácie regionálnych zdravotno-
výchovných preventívnych opatrení (1, .2, 3, 4). 
Materiál a metodika 
Vyhodnotené sú výsledky získané od 20 respondentov ľahko pracujúci (10 mužov a 10 
žien), v dvoch vekových skupinách (od 19 rokov do 34 rokov; od 35 rokov do 54 rokov), 
sledovaná spotreba troch vybraných prídavných látok (E 200 – E 203 kyselina sorbová - 
sorbany; E 210 – E 213 kyselina benzoová - benzoany a E 952 - cyklamáty). Analýzou 24-
hodinového dotazníka spotreby potravín/pokrmov/nápojov, ktorý  zahŕňal konzumáciu 
počas jedného pracovného dňa a jedného víkendového dňa sa získali údaje 
o predpokladanom množstve skonzumovanej prídavnej látky u dospelej populácie, ktoré 
boli porovnané s jej stanoviteľným denným príjmom (ADI). Pri výpočtoch sa brali do úvahy 
nasledovné hodnoty : 

- telesná hmotnosť u mužov 70 kg 
- telesná hmotnosť u žien 60 kg 

ADI pre sorbany 0 - 25 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 
ADI pre benzoany 0 - 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň 
ADI pre cyklamáty 0 – 7 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.  
Získané údaje ADI boli nasledovne porovnané s celoslovenskými údajmi. Zároveň boli 
v distribučnej sieti odobraté vzorky konzumovaných potravín na stanovenie obsahu 
sledovaných prídavných látok. 
 
Výsledky  
Monitoringom sme zistili, že sledovaným prídavným látkam bol exponovaný každý 
respondent. Na základe výpočtu z príjmu potravín s použitím najvyššieho prípustného 
množstva stanoveného pre sorbany, benzoany a cyklamáty nedochádza k prekročeniu 
stanovenej ADI u žiadnej sledovanej vekovej kategórie. U všetkých sledovaných 
prídavných látok boli zistené rozdiely v ich spotrebe u respondentov v okrese Martin 
v porovnaní s hodnotami získanými za Slovensko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V okrese Martin bolo najväčšie percento naplnenia ADI v prípade sorbanov zistené 
u starších mužov - 38,1% ADI. Medzi najčastejšie konzumované potraviny 
s predpokladaným obsahom sorbanov patrili balený krájaný chlieb, ochutené nápoje, 
balené pečivo, šaláty a pikantné nátierky, zrejúce syry, sirupy, džemy, ochucovadlá. 
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Najväčšie percento naplnenia ADI v prípade benzoanov bolo zistené u mladších žien - 
43,2% ADI. Najčastejšie konzumované potraviny s predpokladaným obsahom benzoanov 
boli ochutené nápoje, aromatizované nápoje so zníženou energetickou hodnotou, 
omáčky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najväčšie percento naplnenia ADI v prípade cyklamátov bolo zistené u mladších mužov - 
20,4% ADI. Najčastejšie konzumované potraviny s predpokladaným obsahom cyklamátov 
boli zmesi alkoholických a nealkoholických nápojov, aromatizované nápoje so zníženou 
energetickou hodnotou. 
 
 

Laboratórna analýza vybraných prídavných látok v potravinách 

Potravina Kategória 
potraviny 

Množstvo látky v mg/kg 

Sorbany Benzoany Cyklamáty 

Nealko nápoj typu kola Aromatizova 

ný nápoj so 
zníženou 
energetickou 
hodnotou 

nedokázané nedokázané - 
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Ochutený nealko nápoj Nealko sýtený 
energetický 
nápoj 

208,1 136,3 - 

Chrumkavé műsli 

škorica a mandle 

cereálie  
s obsahom 
škorice 

- - nedokázané 

 
V rámci monitoringu boli odobraté a analyzované 3 vzorky potravín na stanovenie obsahu 
sledovaných prídavných látok. U prvej vzorky (nealkoholický nápoj typu kola, zaradený do 
kategórie aromatizovaný nápoj so zníženou energetickou hodnotou) nebola dokázaná 
prítomnosť konzervantov (sorbany a benzoany). U druhej vzorky (ochutený nealkoholický 
nápoj, zaradený do kategórie nealkoholický sýtený energetický nápoj) bolo zistené 
množstvo konzervantov – sorbany - 208,1 mg/kg a benzoany 136,3 mg/kg. U poslednej 
vzorky (chrumkavé müsli škorica a mandle, zaradený do kategórie cereálie s obsahom 
škorice) nebola dokázaná prítomnosť cyklamátov.  
 
Záver 
Monitoringom sme zistili, že sledovaným prídavným látkam bol exponovaný každý 
respondent. Nakoľko najvyššie percento naplnenia ADI sledovaných prídavných látok sa 
zistilo najmä u ochutených nápojov resp. aromatizovaných nápojov so zníženou 
energetickou hodnotou, je potrebné zdravotno-výchovné aktivity zamerať proti ich 
nadmernej pravidelnej konzumácii a to bez rozdielu vo všetkých sledovaných kategóriách 
populácie. 
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PRIESKUM INFORMOVANOSTI O OSTEOPORÓZE U OSÔB VO VEKU 

NAD 50 ROKOV A ÚČASŤ RÚVZ KOŠICE NA PREVENCII OSTEOPORÓZY 

E. SCHNITZEROVÁ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia 

 
Abstrakt 
Úvod: Odbor podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 
v Košiciach (ďalej len RÚVZ Košice) dominantne zameriava svoju činnosť na prevenciu 
chronických neinfekčných ochorení, ku ktorým patrí aj osteoporóza. Je to najčastejšie 
metabolické ochorenie kostí, ktoré postihuje približne 6 – 8 % populácie. Relevantným 
prvkom prevencie je primeraná informovanosť obyvateľov o uvedenom ochorení. Preto 
sme sa rozhodli realizovať prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, aké je aktuálne 
povedomie o osteoporóze u osôb vyšších vekových ročníkov v regióne Košíc, s cieľom 
využitia výsledkov v preventívnej činnosti. 
 
Materiál a metodika: Prieskumnú vzorku tvorilo 82 mužov a 82 žien z košického regiónu 
vo vekovom rozpätí 50 – 90 rokov. Metodikou bol anonymný dotazník s 20 položkami 
(pôvodne použitý v celoslovenskom prieskume v roku 2014). 
 
Výsledky: Informovanosť o osteoporóze sa u respondentov vo väčšine položiek ukázala 
ako relatívne dobrá. Súčasne sa však vo viacerých položkách odhalili neznalosti 
či názorové nejasnosti. Tie sa týkajú najmä prevencie, rizikových faktorov a dôsledkov 
osteoporózy. 
 
Závery: Prieskum odhalil rezervy, na ktoré je potrebné zamerať edukačno-poradenské 
prístupy v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie osteoporózy. 
 
Úvod 
Osteoporóza je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie systémové ochorenie skeletu, 
ktoré charakterizuje zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúry 
kostného tkaniva. Je výsledkom nerovnováhy medzi odbúravaním (resopciou) 
a novotvorbou (formáciou) kostnej hmoty, čo následne zvyšuje krehkosť kostí a riziko ich 
fraktúr, neraz už pri malom tlaku či zranení. Najčastejšími miestami zlomenín bývajú 
dolné časti predlaktia, zápästia, stavce chrbtice, horný koniec stehennej a ramennej kosti 
(1, 2). 
 
Prevalencia osteoporózy sa v našej populácii odhaduje na 6 – 8 %. Podľa príčiny vzniku sa 
rozlišujú dva typy osteoporózy. Prvým je osteoporóza primárna (postmenopauzálna a 
senilná) – označuje sa aj za ochorenie vyššieho veku, lebo postihuje ženy v prechode a 
osoby oboch pohlaví vo veku nad 70 rokov (s väčším podielom žien). Druhým typom je 
osteoporóza sekundárna, ktorá vzniká ako následok nedostatočnej výživy, obmedzeného 
pohybu, rôznych ochorení či užívania určitých liekov. 
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Nárast výskytu osteoporózy sa pripisuje nielen zvyšovaniu počtu ľudí, ktorí sa dožívajú 
vyššieho veku, ale aj niektorým nepriaznivým komponentom spôsobu života 
a civilizačným faktorom (fajčenie, nadmerný konzum alkoholu aj čiernej kávy, nesprávna 
výživa, nedostatok pohybu). Nedodržiavanie zásad zdravého životného štýlu ohrozuje ľudí 
všetkých vekových kategórií, no najmä mladú generáciu, ktorej nezanedbateľná časť 
preferuje sedavé činnosti a pasívne záujmy pred pravidelnou fyzickou aktivitou, rýchle 
občerstvenie pred kvalitnou, vyváženou stravou a pod. Vrchol kostnej hmoty sa dosahuje 
medzi 25 – 35 rokom života a nedostatočné zaistenie jej maxima v mladom veku 
potencuje riziko skorého nástupu a rozvoja osteoporózy, a s tým súvisiaci ďalší možný 
nárast počtu osôb s metabolickým ochorením kostí. Aj preto sa osteoporóza niekedy 
považuje za epidémiu tretieho tisícročia (1, 7, 8). 
 
Z uvedeného dôvodu sa osteoporóze celosvetovo venuje značná pozornosť. Tá je 
zameraná na opatrenia ako pôsobiť proti vzniku ochorenia, proti jeho postupu a 
následným komplikáciám (silná trvalá bolesť, obmedzenia v pohybe, zlomeniny, skorá 
invalidita). V tejto súvislosti sa najväčší význam pripisuje prevencii. 
 
Primárna prevencia je zameraná na zaistenie maxima kvalitnej kostnej hmoty v detstve 
a dospievaní, a následne na udržanie tohto stavu v dospelosti, čo najdlhší čas. Jej jadrom 
je zaistenie primeraného množstva vápnika a bielkovín v potrave, primerané zásobenie 
vitamínmi D, C a K, vylúčenie fajčenia, pitia alkoholu a väčšieho množstva čiernej kávy, 
zaistenie primeranej a pravidelnej fyzickej aktivity a vylúčenie toxických vplyvov 
prostredia. Cieľovou skupinou primárnej prevencie sú najmä osoby vo veku do 30 rokov. 
Sekundárna prevencia sa realizuje u osôb s rizikovými faktormi osteoporózy 
(napr. dedičnosť, včasná menopauza, nedostatočná pohybová aktivita), pričom je 
zameraná na zistenie rizika osteoporotickej zlomeniny a zastavenie úbytku kostnej hmoty. 
Terciárna prevencia zahŕňa komplexnú liečbu osôb s diagnostikovanou osteoporózou. Jej 
hlavnou funkciou je predchádzanie zlomeninám a prevencia pádov (1, 3, 7). 
 
Osteoporóza sa rozvíja postupne, často s prehliadanými či nedoceňovanými príznakmi. 
Relevantným prvkom prevencie je preto i primeraná informovanosť o uvedenom 
ochorení, jeho rizikových faktoroch, dôsledkoch a možnostiach predchádzania alebo 
spomalenia jeho progresu. Uvedené iniciovalo aj náš záujem zistiť aké je povedomie, 
informovanosť o osteoporóze a súvisiacich aspektoch životného štýlu u osôb vo veku 50+ 
z regiónu Košíc. RÚVZ so sídlom v Košiciach sa v súlade s Národným programom aktívneho 
starnutia na roky 2014 – 2020 (a ďalšími aktuálnymi dokumentmi) v rámci problematiky 
ozdravenia životného štýlu a zvýšenia uvedomenia starších ľudí venuje aj prevencii 
osteoporózy (3, 4, 5, 6). Účasť RÚVZ Košice na prevencii osteoporózy sa uskutočňuje cez 
intervenčno-realizačnú a informačno-propagačnú činnosť (tab. 1). 
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Tab. 1 Účasť RÚVZ Košice na primárnej prevencii osteoporózy v rokoch 2015 a 2016 

Druh 
činnosti 

Stručný popis 

Rok: Počet akcií- 

miesto konania- 

celková účasť 

Intervenčno
-realizačná 
činnosť 

Edukačno-poradenské aktivity „Prevencia osteopénie 
a osteoporózy pohybom“ (teoretický výklad, ukážka cvičebného 
programu pre seniorov, distribúcia ZV materiálov). 

2015: 14 akcií (6 ZSS,  
237 účastníkov) 

2016: 22 akcií (7 ZSS, 
261 účastníkov); 2 akcie 
(RÚVZ Košice, 12 
zamestnancov) 

Prednášky s besedou: „Zdravý životný štýl s akcentom na riziká 
osteoporózy, prevenciu pádov“ (2015); „Osteoporóza a riziká 
vzniku osteoporotických zlomenín, predchádzanie pádom“ 
(2015/2016); „Prevencia osteoporózy pohybom“ (2016); 
„Prevencia pádov a úrazov v staršom veku“ (2016); „Životospráva 
v staršom veku“ (2016). 

2015: 3 akcie (3 ZSS, 50 
účastníkov) 

2016: 10 akcií (7 ZSS, 
215 účastníkov) 

Poradenské akcie formou služieb mobilnej Poradne zdravia 
a Poradne na odvykanie od fajčenia. 

2015: 4 akcie (4 ZSS, 
spolu 89 vyšetrených) 

2016: 6 akcií (6 ZSS, 
spolu 111  vyšetrených) 

Cvičebný program pre seniorov „Pohybom proti osteopénii 
a osteoporóze“. 

2015: 1 DC (10 akcií, 50 
účastí) 

2016: 2 DC (23 akcií, 
205 účastí : 30  akcií, 
187 častí) 

Informačno-
propagačná 
činnosť 

Propagácia významných dní/kampaní: Svetový deň „Pohybom ku 
zdraviu“ – 10. máj; Mesiac úcty k starším – október; Svetový deň 
duševného zdravia – 10. október; Svetový deň osteoporózy – 20. 
október; kampaň „Vyzvi srdce k pohybu 2015“.  

Zvolené formy: písomné oslovenie inštitúcií v regióne Košíc (ZSS 
v pôsobnosti miestnej samosprávy/Úradu KSK/MVO) 
s distribúciou ZV materiálov; informovanie laickej verejnosti 
cez médiá (najmä internet, regionálne/lokálne printové 
periodiká) a odbornej verejnosti na 3 odborných podujatiach 
(1/2015, 2/2016). 

2015/2016 

Vysvetlivky: ZSS – zariadenie sociálnych služieb (DC – denné centrum seniorov, DSS – domov sociálnych 
služieb); ZV – zdravotno-výchovný. 

 
Materiál a metodika 
Prieskumnú vzorku tvorilo 164 respondentov, z toho 82 mužov a 82 žien z košického 
regiónu, vo vekovom rozpätí 50 – 90 rokov, s priemerným vekom 68,2 rokov. Výber 
respondentov vo veku 50+ bol zámerný, nakoľko sú cieľovou skupinou v preventívnych 
aktivitách v predmetnej oblasti verejného zdravia. Výsledky prieskumu v košickom 
regióne predstavujú pre nás primárnu poznatkovú bázu, no v záujme odhalenia 
prípadných regionálnych špecifík sme ich následne porovnávali s výsledkami 
celoslovenského prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 1158 respondentov (476 mužov a 682 
žien), s priemerným vekom 62,0 rokov. 
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Z hľadiska bydliska, 93,5 % „košických“ respondentov pochádzalo z mesta, 6,5 % z vidieka. 
V súbore respondentov malo 8,0 % osôb základné vzdelanie, 19,6 % stredoškolské bez 
maturity, 51,5 % stredoškolské s maturitou a 20,9 % osôb malo vzdelanie vysokoškolské. 
 
V prieskume bol použitý anonymný dotazník, produkt spolupráce ÚVZ SR, Slovenskej únie 
proti osteoporóze, RÚVZ so sídlom v Nitre a Pracovnej skupiny na podporu zdravia 
seniorov pri ÚVZ SR (4, 6). Dotazník pozostáva z 20 uzavretých položiek, s možnosťou 
voľby. Štruktúru dotazníka tvoria štyri položky všeobecné (vek, pohlavie, bydlisko, 
vzdelanie), štyri sa týkajú podstaty a príznakov osteoporózy, šesť položiek je zameraných 
na prevenciu danej choroby, dve položky na rizikové faktory osteoporózy, jedna na 
najzávažnejší dôsledok choroby a tri položky mapujú fakty – stav respondenta, týkajúci sa 
osteoporózy (prekonaná zlomenina, absolvovanie denzitometrického vyšetrenia, výsledok 
diagnostikovania osteoporózy).1 
 
Zber dát v košickom regióne sa realizoval v rokoch 2014 a 2016. Miestami zberu boli 
náhodne vybrané denné centrá seniorov, verejne prístupné priestranstva a obchodné 
reťazce. Na vyhodnocovanie sa použila popisná štatistika.2 
 
Výsledky 
Na otázku „Viete, čo je osteoporóza“ uviedlo odpoveď „ochorenie kostí“ 100 % mužov 
(ďalej len M) a 87,8 % žien (ďalej len Ž) z košického regiónu. Zvyšné percentá žien buď 
odpovedať nevedeli alebo uvádzali, že ide o ochorenie svalstva. Starobu ako obdobie 
života, kedy sa osteoporóza prejavuje najčastejšie, uviedli príslušníci oboch pohlaví 
približne v rovnakom pomere (81,7 % M a 80,5 % Ž). Na otázku, koho postihuje 
osteoporóza najčastejšie, takmer tri štvrtiny respondentiek (73,2 %) uviedlo, že sú to ženy 
a zo skupiny respondentov – mužov túto odpoveď dalo 53,7 %. Odpoveď, že osteoporóza 
postihuje rovnako mužov aj ženy uviedlo 20,7 % respondentiek a 39,0 % respondentov. 
Zlomeniny, znižovanie telesnej výšky a bolesti kĺbov ako najčastejšie príznaky osteoporózy 
uviedlo 91,5 % žien a 82,9 % mužov. Zvyšné percentá respondentov považovali za 
najčastejšie príznaky opuchy končatín a bolesti svalov (7,3 % Ž a 15,9 % M), resp. sa 
nevedeli vyjadriť. 
 
Na prvú otázku zo skupiny položiek zameraných na prevenciu, len 74,4 % žien a 84,1 % 
mužov odpovedalo, že podľa ich názoru sa osteoporóze dá predchádzať. Zvyšné percentá 
si myslia, že to nie je možné, alebo sa nevedeli vyjadriť. Mlieko a mliečne výrobky ako 
potravinu, ktorá má významné miesto v prevencii ochorenia uviedlo 92,7 % žien a 89,0 % 
mužov. Ešte vyššia miera správnych odpovedí sa ukázala v nasledujúcich dvoch otázkach. 
Vápnik ako minerálny prvok relevantný pre prevenciu uviedlo 95,1 % žien a 97,6 % mužov. 
Rovnaký význam pripisuje 96,3 % žien a 97,6 % mužov životnému štýlu založeného na 

                                                           
1  Náš prieskum metodikou a časťou vzorky nadväzuje na celoslovenský dotazníkový prieskum, 

zameraný na znalosti o životnom štýle a informovanosť o osteoporóze, realizovaný ÚVZ SR a RÚVZ v SR v 

roku 2014. 

2  Na zbere dát sa podieľali pracovníčky Oddelenia výchovy k zdraviu Odboru podpory zdravia RÚVZ 

v Košiciach. Na štatistickom spracovaní údajov z prieskumu a významným dielom na zbere dát sa podieľala 

Bc. Iveta Šmídeková z toho istého pracoviska. 
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pravidelnej pohybovej aktivite, kvalitnej a pestrej strave. Pokiaľ ide o obdobie, kedy by sa 
malo začať s prevenciou osteoporózy, približne polovica žien (48,8 %) a tretina mužov 
(34,1 %) si myslí, že je to dospelosť. Obdobný podiel žien (46,4 %) je toho názoru, že s 
prevenciou je potrebné začať už v detstve a období dospievania. Pokiaľ ide o mužov, 
tento názor (t. j. názor o včasnej prevencii) zdieľa až 61,0 % opýtaných. Na otázku „Čo 
robíte preto, aby ste predišli vzniku osteoporózy“ sme získali nasledovné odpovede: 
67,1 % žien a 79,3 % mužov uviedlo, že konzumujú potraviny bohaté na obsah vápnika; 
58,5 % žien a 79,3 % mužov  uviedlo, že vykonávajú pohybové aktivity (prechádzky, práca 
v záhrade, šport) a nakoniec 20,7 % žien a 35,4 % mužov uviedlo, že sa vyhýbajú fajčeniu, 
pitiu čiernej kávy a alkoholu. 
 
Za rizikový faktor vzniku a rozvoja osteoporózy považuje pitie čiernej kávy 42,7 % žien a 
35,4 % mužov. Zvyšné percentá respondentov s tým nesúhlasili alebo nevedeli 
odpovedať. Jednoznačnejšie sa respondenti vyjadrili k ďalšiemu rizikovému faktoru. Podľa 
73,2 % žien a 75,6 % mužov predčasná menopauza zvyšuje rozvoj osteoporózy. Napriek 
tomu 14,6 % žien a 13,4 % mužov sa k tomu nevedelo vyjadriť a zvyšné percentá 
respondentov (8,6 % Ž a 11,0 % M) si myslia, že „prechod“ u ženy rozvoj osteoporózy 
neovplyvňuje alebo dokonca znižuje. Za najzávažnejší dôsledok osteoporózy považujú 
ženy v pomerne rovnakom zastúpení zlomeninu (47,6 %) aj stratu kostnej hmoty (45,1 %). 
Jednoznačnejší príklon k jednému z týchto dôsledkov metabolického ochorenia kostí 
neprejavili vo svojich odpovediach ani muži (46,3 % zlomenina, 48,8 % strata kostnej 
hmoty). 
 
Posledné tri položky dotazníka monitorovali faktický stav respondentov, nie ich 
informovanosť o osteoporóze. Na otázku, či už utrpeli zlomeninu v dôsledku osteoporózy, 
kladne odpovedalo 23,2 % žien a 6,1 % mužov. Denzitometrického vyšetrenia sa 
zúčastnilo 78,0 % žien a 40,2 % mužov a osteoporóza bola diagnostikovaná u 50,0 % žien a 
15,9 % mužov z košického regiónu. 
 
Porovnanie výsledkov prieskumu v regióne Košíc s údajmi celoslovenského prieskumu 
ukázalo viac podobností ako rozdielov. Vzhľadom na možnosti článku, obmedzíme sa len 
na popis údajov, ktoré naznačujú isté odlišnosti. Keďže komparácia dát nebola podrobená 
rozdielovej štatistike, prezentované odlišnosti môžu naznačovať isté trendy, no ich 
interpretácia by mala byť v medziach hypotetických úvah. Náznaky odlišnosti sme 
zaznamenali najmä pri skupine položiek, týkajúcich sa prevencie osteoporózy. Názor, že 
osteoporóze je možné predchádzať vyjadrilo 84,1 % mužov z košického regiónu a 74,4 % 
mužov z celoslovenskej vzorky respondentov. Podobný rozdiel sa ukázal aj pri otázke, 
kedy sa má začať s prevenciou osteoporózy. Detský vek a obdobie dospievania uviedlo 
61,0 % mužov z regiónu a 45,0 % mužov zastupujúcich celoslovenský výber (tab. 2). 
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Tab. 2 Zastúpenie odpovedí na otázku „V ktorom veku života by sme mali začať s prevenciou 
osteoporózy?“ 

Vzorka 

Odpovede na otázku „V ktorom veku života by sme mali začať s prevenciou 
osteoporózy?“ 

v detskom veku 
v období 
dospievania 

v dospelosti v starobe neviem 

Ženy z regiónu KE  

% (abs. č.) 

17,1 % (14) 29,3 % (24) 48,8% (40) 3,7 % (3) 0,0 % (0) 

Ženy SR 

% (abs. č.) 

23,8 % (162) 25,7 % (175) 41,5 % (283) 6,3 % (43) 2,6 % (18) 

Muži z regiónu KE 

% (abs. č.) 

37,8 % (31) 23,2 % (19) 34,1 % (28) 1,2 % (1) 3,7 % (3) 

Muži SR 

% (abs. č.) 

24,6 % (117) 20,4 % (97) 43,1 % (205) 4,8 % (23) 7,1 % (34) 

Zdroj údajov: RÚVZ Košice, ÚVZ SR, RÚVZ v SR 
Vysvetlivky: KE – Košice; SR – Slovenská republika; % – percentuálny údaj; abs. č. – absolútny údaj 

 
Tretí náznak odlišnosti sa ukázal pri monitorovaných aspektoch životného štýlu, ktoré sa 
dávajú do vzťahu s osteoporózou. Muži z košického regiónu na rozdiel od porovnávanej 
celoslovenskej vzorky mužov častejšie uvádzali, že konzumujú potraviny obohatené 
vápnikom (79,3 % ku 56,1 %), že denne vykonávajú pohybové aktivity (79,3 % : 64,7 %) a 
tiež, že sa vyhýbajú pitiu čiernej kávy, alkoholu a cigaretám (35,4 % ku 21,4 %). Ďalšie 
rozdiely sa ukázali v počte respondentov, ktorí absolvovali denzitometrické vyšetrenie ako 
aj v počte osôb, ktorým bola diagnostikovaná osteoporóza. Z regionálnej vzorky sa 
vyšetrenia zúčastnilo 78,0 % žien a 40,2 % mužov, z celoslovenskej vzorky 57,8 % žien a 
24,2 % mužov. Osteoporóza bola diagnostikovaná 50,0 % ženám a 15,9 % mužom z 
košického regiónu a 34,5 % ženám a 12,4 % mužom, ktorí boli respondentmi 
celoslovenského prieskumu. Na druhej strane, v odpovediach na dve otázky sa u 
respondentov v regionálnej i celoslovenskej vzorke ukázali veľmi podobné názorové 
nejasnosti. Prvá otázka sa týka vzťahu pitia čiernej kávy a osteoporózy (tab. 3), druhá 
identifikácie najzávažnejšieho dôsledku osteoporózy (tab 4). 
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Tab. 3 Zastúpenie odpovedí na otázku „Má pitie čiernej kávy vplyv na vznik a rozvoj osteoporózy?“ 

Vzorka 
Odpovede na otázku „Má pitie čiernej kávy vplyv na vznik a rozvoj osteoporózy?“ 

áno nie neviem 

Ženy z regiónu KE  

% (abs. č.) 

42,7 % (35) 24,4 % (20) 32,9 % (27) 

Ženy SR 

% (abs. č.) 

37,8 % (258) 27,7 % (189) 33,7 % (230) 

Muži z regiónu KE 

% (abs. č.) 

35,4 % (29) 34,1 % (28) 30,5 % (25) 

Muži SR 

% (abs. č.) 

27,9 % (133) 29,6 % (141) 41,8 % (199) 

Zdroj údajov: RÚVZ Košice, ÚVZ SR, RÚVZ v SR 
 
Tab. 4 Zastúpenie odpovedí na otázku „Čo je najzávažnejším dôsledkom osteoporózy?“ 

Vzorka 
Odpovede na otázku „Čo je najzávažnejším dôsledkom osteoporózy?“ 

strata rovnováhy zlomenina strata kostnej hmoty 

Ženy z regiónu KE  

% (abs. č.) 

6,1 % (5) 47,6 % (39) 45,1 % (37) 

Ženy SR 

% (abs. č.) 

2,5 % (17) 48,2 % (329) 49,0 % (334) 

Muži z regiónu KE 

% (abs. č.) 

4,9 % (4) 46,3 % (38) 48,8 % (40) 

Muži SR 

% (abs. č.) 

3,2 % (15) 48,1 % (229) 48,3 % (230) 

Zdroj údajov: RÚVZ Košice, ÚVZ SR, RÚVZ v SR 

 
Diskusia a závery 
Prieskumná sonda v skupine respondentov 50+ z regiónu Košíc ukázala, že väčšina z nich, 
na väčšiu časť otázok dotazníka, dala primerané odpovede. Súčasne sa však v niektorých 
položkách odhalili neznalosti či názorové nejasnosti, ktoré celkovú úroveň informovanosti 
zúčastnených respondentov znižujú. Chybné názory a nejasnosti respondentov sa týkali 
najmä prevencie, rizikových faktorov osteoporózy a jej dôsledkov. 
Prvým poznatkom, od ktorého je potrebné odvíjať intervenčné programy je poznatok, že 
pätina až štvrtina vekovo starších respondentov nevie, že osteoporóze sa dá predchádzať 
(či spomaliť jej postup), respektíve si myslí, že to nejde. Pritom dôležitým komponentom 
všetkých typov prevencie osteoporózy (od primárnej po terciárnu) je správna 
životospráva ako súčasť zdravého a aktívneho životného štýlu. S uvedeným súvisí aj 
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názorová nejasnosť, ktorú odhalila otázka: kedy, v akom veku treba začať s prevenciou 
ochorenia. Približne polovica opýtaných (a prekvapujúco viac žien ako mužov) 
si neuvedomuje, že týmto obdobím je detstvo a dospievanie, kedy sa zakladá maximum 
kvalitnej kostnej hmoty. Poradenské pôsobenie v tomto smere je preto vhodné 
nasmerovať primárne na ženy, nakoľko vo väčšine rodín zabezpečujú, „riadia“ 
životosprávu jej členov, osobitne detí, ony. Ďalej sa ukázalo, že opäť viac ako polovica 
respondentov, mužov i žien, nespája pitie čiernej kávy so vznikom a rozvojom 
osteoporózy. Tento výsledok nie je veľmi prekvapujúci, nakoľko pri spoločenskej 
rozšírenosti pitia kávy, jej všeobecnej obľube a vyzdvihovaní niektorých jej priaznivých 
účinkov, nie je spojitosť kávy s osteoporózou jasne komunikovaná. Nedostatočné znalosti 
respondentov sa ukázali aj pri identifikácii najzávažnejšieho dôsledku osteoporózy. 
Zlomeninu ako najzávažnejší dôsledok osteoporózy vníma menej ako polovica opýtaných  
žien i mužov, a to bez ohľadu na ich príslušnosť k regionálnej alebo celoslovenskej 
prieskumnej vzorke (4). Pozornosť si zasluhuje i údaj, že počet žien i mužov z košického 
regiónu, ktorí absolvovali denzitometrické vyšetrenie je vyšší než počet žien a mužov z 
celoslovenskej vzorky. Jedným z vysvetlení môže byť to, že v našej prieskumnej vzorke je 
vysoký podiel respondentov pochádzajúcich z mesta (93,5 %), ktorí môžu mať jednoduchší 
prístup k tomuto špeciálnemu vyšetreniu. Záverom možno konštatovať, že porovnanie 
skupín respondentov podľa pohlavia a následne skupín respondentov z regiónu Košíc a SR 
ukázalo podobnú informovanosť o podstate a príznakoch osteoporózy a súčasne niektoré 
rozdiely v ďalších skupinách položiek, ktoré sme vyššie naznačili. Prínos prieskumu vidíme 
v bližšej špecifikácii otázok, ktorým je potrebné venovať vyššiu pozornosť, resp. na ktoré 
je potrebné zamerať edukačno-poradenské prístupy v oblasti podpory zdravého 
životného štýlu a prevencie osteoporózy. 
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Abstrakt  
Úvod: Chronické choroby označované ako aj neinfekčné (civilizačné) sa dostávajú do 
pozornosti od roku 1950. V roku 2008 došlo k 57 miliónom úmrtí globálne. Z toho 36 
miliónov (63 %) bolo zapríčinených neprenosnými ochoreniami. Takmer 80 % z týchto 
úmrtí sa odohralo v krajinách so stredným, alebo nižším príjmom. Počas roku 2012 došlo 
k 56 miliónom úmrtí globálne a 38 miliónov úmrtí z toho bolo pripísaných neinfekčným 
ochoreniam. Vzostup počtu úmrtí počas štyroch rokov je o 2 milióny vyšší napriek snahe 
zdravotníctva o zníženie úmrtnosti na neinfekčné choroby.  
 
Materiál a metodika:  Základom štúdie bola anonymná dotazníková analýza s dizajnom 
prierezovej „cross-sectional“ štúdie.   Ako prieskumnú metódu sme použili 
neštandardizovaný, anonymný online dotazník vytvorený v systéme „google disk“. 
Celkovo bolo do online systému prijatých 387 dotazníkov. Databáza bola vytvorená 
v programe MS Excel a následne bola spracovaná a vyhodnocovaná programom IBM SPSS 
21. 
 
Výsledky:  Stredoškolské vzdelanie s maturitou uviedlo 14,7 % respondentov 
a vysokoškolské vzdelanie uviedlo 85,3 % respondentov. Zo súboru respondentov s 
vysokoškolským vzdelaním uviedlo 56,4 % sedavý spôsob zamestnania Zo súboru 
respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou 47,4 % uviedlo, že vykonávajú 
nepravidelnú fyzickú aktivitu. Výsledky štatistickej analýzy súboru a vplyvu vzdelania na 
fyzickú aktivitu v pracovnom procese potvrdili, že  osoby so stredoškolským vzdelaním 
v pracovnom procese vykonávali viac fyzickej a menej sedavej práce ako osoby 
s vysokoškolským vzdelaním (p<0,01). Z analýzy výsledkov vplyvu vzdelania ku konzumácii 
alkoholu vyplýva štatistická významnosť potvrdzujúca nižšie užívanie alkoholu u osôb 
s vysokoškolským vzdelaním (p<0,01). Výsledky porovnania vzdelania a fajčenia 
potvrdzujú významne vyššiu prevalenciu fajčenia v skupine stredoškolsky vzdelaných 
respondentov (p<0,01).                  
 
Záver: Prevencia vybraných zdravotných rizík sa zakladá na informovanosti populácie 
a dodržiavaní  zásad zdravého životného štýlu. S vyšším vzdelaním sa priamo úmerne 
zvyšuje aj povedomie populácie o nezdravom životnom štýle.   
 
Kľúčové slová: dotazníková štúdia, vzdelanie, zdravotné riziko, životný štýl 
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Úvod 
Chronické choroby sú vo vyspelých rozvinutých krajinách na prvom mieste v príčinách 
úmrtnosti. Viac ako tri štvrtiny z týchto úmrtí sa odohralo v krajinách so stredným, alebo 
nižším príjmom (1). Počas roku 2012 došlo k 56 miliónom úmrtí globálne, z toho 38 
miliónov úmrtí bolo pripísaných neinfekčným ochoreniam (2). Centrum na kontrolu 
chorôb (CDC) poukazuje, že za rok 2007 spôsobili spomínané ochorenia v USA viac ako 
1 440 000 úmrtí. Napriek tomu, že sa úmrtnosť od roku 1995 do roku 2005 znížila (3),  
kardiovaskulárne choroby sú stále zodpovedné za každé štvrte úmrtie v USA (4).  
 
V období od roku 2010 do roku 2020 je predpokladaný nárast úmrtí o 15 % globálne a do 
roku 2030 sa predpokladá navýšenie úmrtnosti na 52 miliónov. Hlavnými príčinami úmrtí 
na neinfekčné ochorenia v roku 2012 boli kardiovaskulárne ochorenia so 17,5 milióna 
úmrtiami (46,2 %), onkologické ochorenia s 8,2 milióna úmrtiami (21,7 %), respiračné 
ochorenia zahrňujúce astmu a chronickú obštrukčnú chorobu pľúc so 4,0 miliónov 
úmrtiami (10,7 %) a diabetes mellitus s 1,5 milióna úmrtiami (4 %). Tieto štyri vedúce 
skupiny sú zodpovedné za 82 % úmrtí na neinfekčné ochorenia (5). Príčiny úmrtnosti na 
chronické neinfekčné ochorenia tvoria v Slovenskej republike viac ako 95 %. 
 
Počas sledovaného obdobia v rokoch 1980 – 2005 došlo v Slovenskej republike k zníženiu 
úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia (KVO) o 6 – 7 %. Po revízii možno konštatovať 
pokles úmrtia na KVO v roku 2011 o 13,5 % oproti predošlému stavu. Miera 
štandardizovanej úmrtnosti na KVO klesla u mužov na 447,8 a u žien na 291,0 v prepočte 
na 100 000 obyvateľov. Podiel úmrtí na KVO zo všetkých príčin smrti klesol v roku 2011 
z 52,6 % na 45,5 %. U seniorov (65- a viacročný) pokles predstavoval 9,2 % t.j. z 62,8 % 
na 53,6 % (6, 7). Ženy v prememopauzálnom veku vďaka ochrannému vplyvu estrogénov 
majú cievnu stenu lepšie chránenú a odolnejšiu v porovnaní so skupinou mužov. Tento 
stav sa vyrovná po menopauze v priebehu niekoľkých rokov (8, 9).  

Pohybová aktivita pôsobí na organizmus pozitívne. Pre stredne namáhavý tréning postačí 
aeróbna aktivita v rozmedzí 40 – 70 % aeróbnej kapacity, pričom 60 % je príjemná 
a účinná tréningová aktivita. Po tréningu je potrebné doplniť stratu tekutín, ktorú 
zapríčinilo zrýchlené dýchanie a potenie. Pri pravidelnej pohybovej aktivite, minimálne 
jednu hodinu denne dochádza k zníženiu rizík nadhmotnosti a obezity, osteoporózy, rizika 
srdcovo-cievnych chorôb, celkového cholesterolu a krvného tlaku. Zároveň dochádza ku 
zvýšeniu množstva životnej energie, pracovnej výkonnosti a intelektuálnych schopností, 
lepšie sa zvláda psychosociálna záťaž a stres a zvyšuje sa hladina vysokodenzitného 
lipoproteínu (HDL), ktorý sa vyznačuje pozitívnym vplyvom na organizmus a zohráva 
dôležitú úlohu v prevencii neinfekčných chorôb. Pohybová inaktivita prehlbuje 
energetickú disbalanciu, ktorá pramení z vysokého energetického príjmu a nízkeho 
energetického výdaja. Priama telesná aktivita klesá s vekom, preto je dôležite zvýšiť 
telesnú aktivitu vo všetkých vekových skupinách. Pohybovej aktivite sa venujú skôr muži 
ako ženy. Populácia na Slovensku venuje malú pozornosť telesnej aktivite vo vzťahu ku 
svojmu zdraviu a prevencii kardiovaskulárnych chorôb. Napriek všetkým pozitívnym 
výsledkom po začatí cvičenia, len malý podiel obéznych pokračoval v telesnom cvičení (10, 
11, 12). 
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Materiál a metodika 
Základom štúdie bola anonymná dotazníková analýza s dizajnom prierezovej „cross-
sectional“ štúdie. Ako prieskumnú metódu sme použili neštandardizovaný, anonymný 
online dotazník vytvorený v systéme „google disk“. Anonymita respondentov bola 
zabezpečená online formou. Dotazník pozostával zo 46 otázok zameraných na 
kardiopulmonálne riziká, životný štýl, pohybovú aktivitu, sociálne faktory, vzdelanie. 
Celkovo bolo do online systému prijatých 387 dotazníkov. Veková štruktúra respondentov 
bola od 18 do 72 rokov. Databáza bola vytvorená v programe MS Excel a následne bola 
spracovaná a vyhodnocovaná programom IBM SPSS 21. Porovnanie výsledkov sa robilo 
pomocou chi kvadrátového testu s vypočítanou hodnotou štatistickej významnosti „p“. 
 
Výsledky 
Dosiahnuté vzdelanie priamo vplývalo na rozsah informácií o prevencii a rozsahu fyzickej 
námahy v zamestnaní a konzumácie alkoholu. Štatistická analýza potvrdila významný 
vzťah medzi nárokom na fyzickú aktivitu vynaloženú pri vykonávaní zamestnania 
k dosiahnutému vzdelaniu. Výsledky potvrdili, že osoby s vysokoškolským vzdelaním majú 
v 56,4 % sedavý spôsob zamestnania a 2,7 % účastníkov uviedlo sedavý spôsob 
zamestnania s nepravidelnou fyzickou aktivitou pri výkone povolania. Nepravidelnú 
fyzickú aktivitu v práci uviedlo 30,9 % respondentov. Prácu s vysokým nárokom na fyzickú 
aktivitu vykonávalo 0,9 % opýtaných. Pravidelnú fyzickú aktivitu vykonávalo 15,8 % osôb. 
U 47,4 % stredoškolákov prevládala nepravidelná fyzická aktivita. Úplne sedavý spôsob 
zamestnania uviedlo 36,8 % osôb. Pravidelnú aktivitu vykonávalo 15,8 % osôb (tab. 1). 
 
Tab. 1 Porovnanie fyzickej aktivity vykonávanej v práci podľa dosiahnutého vzdelania 

Položka dotazníka 
Stredoškolské s maturitou  Vysokoškolské 

p hodnota 
n=57 % n=330 % 

Úplne sedavý spôsob zamestnania 21 36,8 186 56,4 

0,005 

** 

Minimálna, nepravidelný pohyb 0 0 9 2,7 

Nepravidelná  27 47,4 102 30,9 

Pravidelná 9 15,8 21 9,1 

Vysoká (práca v stavebnom 
priemysle)  

0 0 3 0,9 

**p<0.01  

 
Výsledky sledovania fyzickej aktivity vykonávanej v práci potvrdili štatistickú významnosť 
rozdielov, kde hlavne v oblasti úplne sedavého spôsobu zamestnania prevláda skupina 
vysokoškolsky vzdelaných účastníkov. 
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Tab. 2 Porovnanie vplyvu vzdelania na prevalenciu konzumácie alkoholu 

 

*p<0.05 

 
Zo súboru respondentov s vysokoškolským vzdelaním 10,9 % uviedlo, že nekonzumuje 
alkohol, teda abstinujú a 88,1 % konzumuje alkohol príležitostne / takmer denne (tab. 2). 
Zo súboru probandov so stredoškolským vzdelaním uviedlo 26,3 %, že nekonzumuje 
alkohol, teda abstinujú, 73,7 % konzumuje alkohol príležitostne / takmer denne. Z analýzy 
výsledkov vplyvu vzdelania na konzumáciu alkoholu vyplýva štatistická významnosť 
potvrdzujúca nižšie užívanie alkoholu u osôb so stredoškolským vzdelaním (p<0,01).  
 
Zo súboru vysokoškolákov uviedlo 9,1 %, že fajčí denne, 76,4 % nefajčí ani nikdy nefajčilo 
a 14,5 % je bývalých fajčiarov. Zo súboru probandov so stredoškolským vzdelaním uviedlo 
21,1 %, že fajčí denne, 73,7 % nefajčí ani nikdy nefajčilo, a len 5,3 % je bývalých fajčiarov 
(tab. 3). Z analýzy vyplýva, že osoby so stredoškolským vzdelaním majú viac ako dvakrát 
vyššiu prevalenciu fajčenia v porovnaní s vysokoškolskými respondentmi (p<0,01). 
Podobné výsledky vplyvu vzdelania sa potvrdili aj v zahraničnej literatúre (13, 14). 

 
Tab. 3 Porovnanie vplyvu vzdelania na prevalenciu fajčenia  

Položka dotazníka 

Stredoškolské s maturitou  Vysokoškolské 

p hodnota 

n=57 % n=330 % 

Fajčiar 12 21,1 30 9,1 

0,008 

** 

Nefajčiar 42 73,7 252 76,4 

Som bývalý fajčiar 3 5,3 48 14,5 

**p<0.01 

 
Z celkového počtu mužov do kategórie podvýživy nepatril ani jeden respondent a do 
kategórie normálnej hmotnosti bolo zaradených 45 (53,6 %) respondentov. Do kategórie 
nadhmotnosti patrilo 27 (32,1 %) probandov. V kategórii obezita I. stupňa sa nachádzalo 9 
(10,7 %) mužov a do kategórie II. stupňa obezity sa zaradili 3 (3,6 %) respondenti (tab. 4). 
 

Položka dotazníka 

Stredoškolské s maturitou  Vysokoškolské 

p hodnota 

n=57 % n=330 % 

Nepijem alkohol, som abstinent 15 26,3 36 10,9 0,002 

* Pijem príležitostne /  Pijem 
takmer denne 

39 73,7 276 88,1 
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Pri porovnaní BMI indexov sme zistili, že viac ako 46,4 % mužov patrilo do skupiny 
nadhmotnosti a obezity, pri čom u žien toto percento tvorilo len 31,7 %.  
 
Lineárnou regresiou sme zistili, že probandi s vysokoškolským vzdelaním majú hodnoty 
BMI nižšie (-0,44) ako respondenti so stredoškolským vzdelaním. Vzťah medzi kategóriami 
BMI a vzdelaním sa potvrdil ako signifikantne významný (p˂0,001) (tab. 5). Potvrdil sa aj 
vzťah medzi stúpajúcimi vekovými kategóriami a stúpajúcimi hodnotami BMI (0,19) ako 
štatisticky významný (p˂0,001). 
 
Tab. 4 Rozdelenie do kategórií BMI podľa pohlavia (RÚVZ, 2016)  

Hodnotenie BMI 
Žena 

BMI 
Muž 

n=303 % n=84 % 

Podvýživa 14 - 18,5 24 7,9 14 - 19 0 0 

Normálna hmotnosť 18,51 - 24 183 60,4 19,1 - 25 45 53,6 

Nadhmotnosť 24,1 - 28 66 21,8 25,1 - 30 27 32,1 

Obezita I. stupňa 28,1 - 32 24 7,9 30,1 - 35 9 10,7 

Obezita II. Stupňa 32 - 36 6 2,0 35,1 - 40 3 3,6 

 
Tab. 5  Lineárna regresia vplyvu vzdelania a vekových kategórií na BMI  

Model B 95% CI p hodnota 

Vzdelanie VŠ / SŠ -0,44 -0,66 -0,21 

0,000 

*** 

Vekové kategórie 0,19 0,10 0,27 

0,000 

*** 

***p˂0,001  
 
Tab. 6 Lineárna regresia vplyvu vzdelania, pohlavia a vekových kategórií na hmotnosť  

***p˂0,001  

 
Lineárnou regresiou sa nám potvrdil štatisticky signifikantný vzťah p˂0,001 medzi 
hmotnosťou a vzdelaním (tab. 6). Respondenti s vysokoškolským vzdelaním majú nižšiu 
hmotnosť ako probandi so stredoškolským vzdelaním (-6,67 kg). Muži mali vyššiu 
hmotnosť ako ženy (p˂0,001) (19,39 kg). Potvrdil sa aj signifikantne významný vzťah 
(p˂0,001) medzi vekovými kategóriami a hmotnosťou (0,25 kg). So stúpajúcim vekom sa 
zvyšovala aj hmotnosť respondentov. Pri hodnotení hmotnosti musíme byť veľmi opatrní 

Model B 95% CI p hodnota 

Vzdelanie VŠ / SŠ -6,67 -10,05 -3,30 

0,000 

*** 

Pohlavie M / Ž 19,39 16,50 22,28 

0,000 

*** 

Vekové kategórie 0,25 0,15 0,34 

0,000 

*** 
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pri hodnotení výsledkov, nakoľko nie je analyzovaná výška respondentov a samotný 
parameter hmotnosti nie je na jasné závery dostatočný.  
 
 
Záver  
V našej štúdii sa potvrdil fakt, že sedavý spôsob zamestnania u vysokoškolsky vzdelaných 
respondentov bol kompenzovaný nižšou konzumáciou alkoholu a nižšou prevalenciou 
fajčenia. Respondenti s vyšším vzdelaním si uvedomujú fyzickú inaktivitu spojenú 
s pracovným zaradením a snažia sa rôznymi spôsobmi eliminovať riziko chorobnosti 
a úmrtnosti  prostredníctvom ovplyvniteľných rizikových faktorov. Tak isto sú si viac 
vedomí rizík vyplývajúcich z použitia alkoholu a fajčenia. Respondenti s nižším vzdelaním 
fajčia viac ako respondenti s vyšším vzdelaním. Rozdiel v prevalencii fajčenia 
medzi stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelanými respondentmi bol 12 %. Počet 
respondentov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí nikdy nefajčili je o 2,7 % vyšší ako 
u stredoškolsky vzdelaných. Vzdelanie ako základný faktor zdravotného uvedomenia 
ostáva aj naďalej najlepšou stratégiou boja proti neinfekčným ochoreniam. 
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ABSTRAKT 
Úvod: Názory, postoje a vedomosti školákov týkajúce sa stravovacích návykov sú 
východiskom pre účinné preventívne opatrenia v tejto oblasti.  
 
Materiál a metodika: Zber dát sa vykonával na vybraných základných školách v období 
apríl – november 2015. Žiaci počas diskusie vyjadrovali svoj názor k problematike do 
osobitných pracovných listov. Výsledky boli kvalitatívne analyzované metódou rekurzívnej 
abstrakcie.  
 
Výsledky: Žiaci majú vedomosti o zdravom stravovaní. Atraktivita sladkostí je silnejšia 
v porovnaní s ovocím či zeleninou. 11-roční žiaci horšie znášajú neprítomnosť rodičov pri 
stravovaní. Absenciu spoločného stravovania zvaľujú na rodičov. Hlavné dôvody pitia 
sladených a energetických nápojov sú chuť a sociálna motivácia.  
 
Diskusia a závery: Žiaci ovládajú všeobecné zásady správneho stravovania, neprenášajú 
ich však do praxe. Opatrenia je potrebné zamerať na ich edukáciu detí a ich rodičov, ktorí 
sú pre ne významným vzorom pri tvorbe stravovacích návykov. 
 
Úvod 
Stravovacie návyky sa zaraďujú medzi významné determinanty zdravia (1). Zavedenie 
zdravých stravovacích zvyklostí v detstve, a ich udržanie v období adolescencie sa vo 
významnej miere uplatňuje v prevencii viacerých chronických ochorení (2).  
Je dôležité, aby konzumovaná strava bola kvantitatívne a kvalitatívne adekvátna 
z hľadiska požiadaviek na energetické potreby, rast a regeneráciu organizmu (3). Jedným 
z najvýznamnejších aspektov nesprávnych stravovacích návykov je vynechávanie raňajok, 
ktoré je spájané s výskytom nadváhy a obezity v neskoršom veku. Pravidelná konzumácia 
sladených nápojov zvyšuje energetický príjem, podieľa sa na kazivosti zubov a zvyšuje 
riziko obezity. Častým problémom je aj nedostatočný príjem ovocia a zeleniny (4, 5). 
V poslednej dobe sa stáva významnou konzumácia energetických nápojov, ktoré majú 
negatívny dopad hlavne na kardiovaskulárny a nervový systém (6). Príčinou týchto 
nedostatkov môže byť deficit vedomostí týkajúcich sa vyváženého príjmu živín (7). 
Významnou mierou prispievajú aj túžba po nezávislosti, tlak vrstovníkov, zvýšená mobilita 
a viac času tráveného v škole (3).  
 
Pre navrhovanie a vykonávanie účinných preventívnych opatrení v danej oblasti je 
nevyhnutné poznať názory, postoje a vedomosti cieľovej skupiny adolescentov, aby boli 
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šité na mieru špecifickým potrebám danej cieľovej populácie. K motivácii v prevencii môže 
mať pozitívny vplyv využitie špecifických hodnôt a priorít. Za týmto účelom sa realizoval 
projekt „Chceme počuť ich hlas“, ktorý nadviazal na prieskum Health Behaviour In School-
Aged Children (HBSC) vykonaný v roku 2013/2014. Projekt získaval kvalitatívne 
subjektívne informácie od danej cieľovej skupiny 11-,13- a 15-ročných školákov vo 
vybraných oblastiach správania súvisiaceho so zdravím (8). Cieľom práce je kvalitatívne 
analyzovať najvýznamnejšie oblasti nutričného správania, t.j. nepravidelnosti stravovania 
indikovaného vynechávaním raňajok, konzumácií ovocia a zeleniny, sladkostí a sladených 
nápojov, ako aj energetických nápojov, a prioritne sa na ne zameriavať v rámci 
preventívnych intervencií. 
 
Materiál a metóda 
Výber žiakov sa uskutočnil prostredníctvom zámerného výberu tried. S každou triedou 
sme realizovali osobné stretnutia so žiakmi. Prvé bolo zamerané na všeobecné 
oboznámenie žiakov so štúdiou HBSC. V práci analyzujeme údaje vybranej témy nutričné 
správanie so zameraním sa oblasti: 1) „Stravovacie návyky a zdravie“, 2) „Spoločné 
stravovanie“, 3) „Sladené a energetické nápoje. K oblastiam sa viedla diskusia a žiaci svoje 
názory vpisovali do pracovných listov. Výroky, ktoré odzneli v diskusii, priebežne 
zaznamenával písomne tichý pozorovateľ (8). 
 
Stretnutia sa uskutočnili na Základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine a na Základnej 
škole vo Veľkom Folkmare. V Martine prebiehal zber v 5. ročníku (14 žiakov, z toho 7 
dievčat a 7 chlapcov) a 9. ročníku (18 žiakov, z toho 7 dievčat a 11 chlapcov). Vo Veľkom 
Folkmare sme dáta získavali v 7. ročníku (8 žiakov, z toho 4 dievčatá a 4 chlapci). Spätná 
väzba z informovaných súhlasov od rodičov predstavovala vzorku 44 žiakov. Finálnu 
vzorku, ktorá bola skúmaná, tvorilo 40 žiakov (90,9 % responzibilita). 
 
Na spracovanie získaných dát sme použili metódu kvalitatívnej obsahovej analýzy, 
zameranej na vlastnosti jazyka s dôrazom na obsah či kontextové významy textu (9).   
 
Výsledky 
Čo sa týka problematiky stravovacích návykov a ich súvislosti so zdravím, 11-roční žiaci 
ovládajú základné informácie, ktoré učia deti odmalička, a síce ktoré potraviny sú zdravé 
a ktoré nezdravé. Deti považujú za zdravé zeleninu a ovocie, a tiež uvádzajú, že sú dobré. 
Odporúčajú konzumovať aj mäso, pečivo a cestoviny a piť hlavne vodu. Názor sa s vekom 
rozširuje, keďže žiaci majú skúsenosti, aj vlastný pohľad na záležitosť stravovania. 
Optimálna frekvencia príjmu je podľa nich 5x/deň.  

Z nezdravých potravín/jedál sa žiaci prikláňali k energetickým nápojom. „Nezdravé sú veci 
ako hranolky, chipsy či sladkosti.“ (11 rokov) Sladkosti boli v tejto otázke značne 
opomenuté. Negatívny postoj k sladeným nápojom sa vyskytoval vo vyšších vekových 
kategóriách (13- a 15-roční).  
 
Potraviny, ktorým by sa vyhli, boli hlavne sladené nápoje, či mastné jedlá. Tiež odporúčali 
vyvarovať sa konzumácii sladkostí a jedál rýchleho občerstvenia a pitiu kávy a alkoholu.  
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U detí prevláda názor, že zdravá strava vplýva na psychiku, a že  pravidelnosť stravovania 
je dôležitá a zdravá. „Keď budeme jesť pravidelne, je to lepšie, ako keby sme jedli raz za 
deň. Tiež je dôležité dbať na to, čo jeme. (15 rokov)“ Vyskytuje sa u nich názor, že nie je 
zdravé vynechávať raňajky, obed alebo večeru. Vedomie, že životný štýl sa odzrkadľuje na 
ich zdraví a stravovanie môže ovplyvniť dĺžku života mali starší žiaci – „Ak sa lepšie 
stravujeme, výsledkom je zdravší človek.“ (15 rokov). 
 
Dôraz kladú aj na čas stravovania. Každý je nastavený individuálne - niekto  
si myslí, že jesť by sa nemalo po 18:00 hod, niektorí naopak, že jesť po 18:00 hod je 
vhodné. Niektorí si myslia, že zo zdravého jedla sa nepriberá, alebo že pokiaľ jedia zdravé 
jedlo, majú dobré zdravie. Zdravé jedlo podľa nich obsahuje vitamíny potrebné pre 
organizmus. O nezdravom stravovaní si myslia, že skracuje život. Nezdravé jedlo teda 
znamená zlé zdravie. Ako príklad uviedli napr. že cola škodí zubom, z čokolády sa priberá, 
či to, že káva zvyšuje tlak.  
 
Spoločné stravovanie s rodičmi predstavuje pre deti dôležitú úlohu. Deti vnímajú rodinu 
ako sociálnu oporu v rámci stravovania. „Pri spoločnom stravovaní máme možnosť 
porozprávať sa o tom, aký sme mali deň a čo sme robili.“ (13 rokov). Myslia si, že pokiaľ 
rodičia nestolujú so svojimi deťmi, tak sa deti nenaučia slušne jesť v spoločnosti, - 
„Rodičia nemajú čas na deti kvôli práci a veľa detí sa preto nenaučí slušne jesť v 
spoločnosti.“ (11 rokov). Niektoré z detí, ktoré nechcú alebo nemôžu stolovať s rodičmi, 
sa obávajú, že ich vlastné deti tiež nebudú mať čas a záujem o spoločné stravovanie s 
nimi.  
 
Rezonoval názor, že spoločné jedenie upevňuje zdravé stravovanie. „Pri stravovaní s 
rodičmi jem zdravšie.“ (15 rokov) Spoločné stravovanie podľa nich vplýva na psychické 
zdravie, a teda zdravie detí závisí od rodičov. 
 
Mladšie vekové kategórie považujú spoločné stolovanie za veľmi dôležité. S vekom 
nastáva v tomto názore k zlomu, ktorý môže byť nezaujatý, až sa deti postupne snažia 
racionalizovať si absenciu spoločného stravovania, - „To že nejedávame s rodičmi nie je 
nič zlé. Na komunikácii a udržiavaní vzťahov pracujeme celý deň, nie len pri jedle.“ (15 
rokov). 
 
U detí prevládal negatívny postoj k absencii spoločného jedla. Myslia si, že je lepšie keď 
jedia spolu ako rodina a považujú za zlé, ak rodičia nemajú čas a musia jesť sami. Niektorí 
sa však cítia lepšie a uvoľnenejšie, keď jedia sami. Tiež sa môžu vyhnúť prípadným 
rodinným problémom. Vyskytol sa aj názor, že ak rodina nestoluje spoločne, dieťa nemusí 
jesť navarené jedlo, ale môže si dať to, na čo má chuť (15 rokov). 
 
Čo sa týka absencie spoločného stravovania, deti videli chybu najčastejšie zo strany 
rodičov. „Rodičia si nenájdu čas na svoje deti.“ (11 rokov) 13-roční vedia nájsť chybu aj 
v sebe a svojom správaní - „Väčšina detí raňajkuje aj obeduje pred počítačom alebo TV.“ 
a 15-roční si absenciu spoločného stravovania racionalizujú - „Spoločne trávený čas 
nemusí byť len pri jedle.“. 
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Za najčastejší dôvod absencie deti uvádzali prácu rodičov. Názor sa vyskytoval vo všetkých 
vekových skupinách. Starší žiaci viac chápu, že nie vždy je možné jedávať spolu. „Rodičia 
majú toho veľa, radšej im po práci doprajem oddych a spravím si večeru sám.“ (15 
rokov) 
 
Tiež uvádzali neschopnosť nájsť si na seba čas, ak aj členovia rodiny doma sú. Deti radšej 
jedia pred televíziou ako s rodičmi alebo trávia čas vonku s kamarátmi, a namiesto 
spoločného jedla s rodinou uprednostnia stánky s rýchlym občerstvením. „Deti radšej 
jedia v McDonalde ako doma za stolom.“ (15 rokov)  
 
Vo svojich odpovediach žiaci hľadali riešenia. Odporúčali by skrátenie pracovnej doby, 
prípadne úpravu v podobe dlhších obedných prestávok. Riešenie, resp. určitú nápravu, 
vidia aj v tom, ak by s rodičmi stihli aspoň jedno spoločné jedlo za deň. „Rodičia by nás 
mali ráno skôr budiť a večer sa ponáhľať z práce.“ (11 rokov) 
 
Problematika konzumácie sladených a energetických nápojov deťom nie je cudzia. Názor, 
že sladené a energetické nápoje škodia zdraviu je zdieľaný vo všetkých vekových 
skupinách. Postoj 11-ročných je skôr neutrálny. Vedia, že nápoje škodia, ale tiež vedia, že 
ich nezabijú, a teda ich nezaujíma, aké iné dopady by mohli mať na ich zdravie.  
15-roční majú komplexnejší názor na následky pitia týchto nápojov.  
 
Nápoje podľa žiakov spôsobujú rôzne srdcové problémy a môžu viesť k zvýšenej hladine 
cholesterolu či cukru, obezite a dokonca cukrovke. „Pitie energeťákov môže spôsobiť 
problémy so srdcom.“ (11 rokov) Z negatívnych dopadov na zdravie uvádzali kazivosť 
zubov, bolesti hlavy, hyperaktivitu, nespavosť či infarkty. Deti sú podľa nich zdravšie, ak 
tieto nápoje nepijú.  
 
Poznatky o zložkách nápojov sú deťom známe, rovnako aj ich účinok na organizmus. „Deti 
budú mať problémy so srdcom, lebo je v nich kofeín a taurín.“ (15 rokov) Vedia, že po 
konzumácii energetických nápojov je ťažké zaspať a je väčšie riziko, že ráno nevstanú do 
školy.  
 
Sladené nápoje pijú niekedy, zväčša len výnimočne, v rámci oslavy a pod. „Sladené nápoje 
nepijem, jedine na oslavách si dám, alebo na túre, aby som si dodala energiu.“ (13 
rokov) V mladšom veku vnímajú žiaci pitie energetických nápojov ako “frajerinu“. Chlapci 
ich pijú hlavne kvôli energii. Čím sú starší, tým väčšou súčasťou ich života sa stávajú. 
„Keby sme mohli dlhšie spať, nemuseli by sme piť energeťáky, pretože by sme mali dosť 
energie.“ (15 rokov). 
 
Vo všeobecnosti prevláda názor, že veľa detí pije sladené a energetické nápoje, pričom 
chalani ich podľa žiakov pijú viac. S vekom sa podľa nich frekvencia konzumácie nápojov 
zvyšuje. 
 
Žiaci zastávajú názor, že by sa tieto nápoje nemali predávať deťom do 18 rokov, prípadne, 
že energetické nápoje by mali byť obmedzené do 15 rokov. Pri sladených nápojoch by 
predaj obmedzili do 10 rokov.  
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Odporúčania na zníženie konzumácie sme na základe odpovedí rozdelili  
do štyroch skupín, a síce: 

 zákaz nápojov – podľa žiakov by mal byť zakázaný konzum sladených nápojov 
v škole, tak ako je to pri energetických nápojoch; 

 obmedzenie predaja – rovnako ako je to v prípade predaja alkoholu; 

 rodičovská kontrola – čiže zákaz pitia týchto nápojov zo strany rodičov; 

 a zdravé alternatívy – teda piť hlavne vodu, šťavy s obsahom ovocia alebo čaj. „Ja 
som odmalička naučený na čistú vodu. Nesmädí po nej, nie je v nej umelé farbivo 
a je chutná.“ (11 rokov) 

Diskusia a závery 
Zistili sme, že deti sú si vedomé, že ovocie a zelenina sú dobré pre ich zdravie, avšak 
konzumáciu sladkostí ako negatívnu neuvádzali. To však nie je v súlade so zisteniami 
HBSC, podľa ktorých konzumácia sladkostí výrazne prevyšuje konzumáciu ovocia 
a zeleniny (10).  

Dôležitým predmetom záujmu detí je spoločné stravovanie v rodine. Považujú za 
problém, keď sa nestravujú spolu s rodičmi. Mladší jedinci sa snažia hľadať cestu 
k spoločnému stolovaniu s rodičmi, kým deti v staršom veku sú ľahostajnejšie voči 
absencii spoločného stravovania. Takéto postoje považujeme za pozitívne z hľadiska 
významu spoločného stravovania na rozvoj sociálnych vzťahov, ako aj zdravých 
stravovacích návykov. Rodičia predstavujú pre deti primárny zdroj, od ktorého sa učia ako 
sa stravovať, ako si voliť jedlá či ako sa správať pri stravovaní (11). Ak sa v mladšom veku 
nestretávali s rodičmi pri spoločnom stole, naučili sa samostatnejšiemu správaniu (12). Na 
základe viacerých prác je stravovanie doma spájané so zdravšími stravovacími návykmi. 
Vzhľadom na to, že spoločne trávený čas pri jedle má pozitívny dopad na všetkých členov 
rodiny, odporúča sa aby si rodiny našli spoločný čas na stolovanie (13). 
 
Hoci na základe výpovedí detí nehrá pre ne konzumácia sladených nápojov dôležitú úlohu, 
zvyšovanie ich spotreby je celoeurópskym problémom (14). Hlavné dôvody, ktoré uvádzali 
deti pre ich konzumáciu, boli chuť a snaha zapadnúť medzi vrstovníkov. Hoci sa medzi 
výpoveďami detí neobjavoval ako dôvod cena, na základe literárnych údajov zohráva pri 
preferencii nápojov významnú úlohu (15). Následky konzumácie energetických nápojov sú 
podceňované, pretože negatívny efekt sa nedostavuje bezprostredne. Ich vplyv na vznik 
a rozvoj obezity či diabetes mellitus 2. typu sa prejavuje až vo vyššom veku, prípadne 
dospelosti (16). Cukor a kofeín, ktorý nápoje obsahujú, hrajú významnú úlohu v epidémii 
obezity a pri vzniku diabetu 2. typu (17).  

Z výsledkov vyplýva významná úloha rodičov. ktorí by mali deťom umožniť rozvíjať svoje 
poznatky, napr. pri domácej príprave jedál. Okrem toho je dôležité spoločné stravovanie, 
a s ním spojené udržiavanie vzťahov, edukácia spoločenskej etikety či formovanie 
stravovacích návykov (18). Pozitívna atmosféra v domácnosti má pozitívny vplyv na 
konzumáciu jedla dieťaťom. Na to, aby deti vedeli implementovať vedomosti o výžive 
naučené v škole, potrebujú podporu rodičov. Zmeny k zdravšiemu správaniu vydržia 
dlhšie ak sú intervencie zamerané na postoje celej rodiny, nie na jednotlivca. Zapojenie 
dieťaťa do prípravy jedla slúži k zvýšeniu záujmu dieťaťa o jeho konzumáciu (1, 19). 
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Edukácia v oblasti výživy by mala byť zakomponovaná do vyučovania na školách. 
Informácie majú deťom poskytnúť zásady správneho stravovania. Školy by sa mali 
zamerať aj na negatívne dopady na zdravie s dôrazom na rozvoj možných chronických 
ochorení v dospelosti. Výučba zameraná na zdravie by mala žiakom dať možnosť získať 
vedomosti a naučiť sa základné zručnosti so zameraním na zdravé správanie, akými sú 
aj stravovacie návyky. Školy musia okrem výučby dbať aj na realizáciu opatrení v rámci 
rozvoja zdravého životného štýlu (1, 20). 
 
Možné legislatívne zmeny by sa mali týkať najmä problematiky školských bufetov 
a predaja energetických nápojov deťom. Bufety rozhodujúcou mierou determinujú 
stravovanie detí na školách (21). Pokiaľ nie sú legislatívne regulované, ponúkajú hlavne 
sladené nápoje, chipsy a iné potraviny s nízkou nutričnou hodnotou (22). Absencia 
opatrení týkajúcich sa energetických nápojov umožňuje ich propagáciu zameranú aj na 
deti, čo vedie k ich rozšíreniu v tejto vekovej skupine a rizika ich nežiaducich vplyvov (23). 
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Abstrakt 
Úvod: Na Slovensku sú osýpky eliminované. Ak chceme poznať náklady na ich liečbu, 
musíme použiť model. Cieľom práce bolo modelovať priame a nepriame náklady na liečbu 
ochorenia v súčasnosti.  
 
Materiál a metódy: Priame náklady zahŕňali kapitačnú platbu, vyšetrenie CRP, lieky, cenu 
hospitalizácie, diagnostické výkony, kontrolné vyšetrenie hladiny protilátok po 
hospitalizácii a lieky. Použité boli platby najväčšej zdravotnej poisťovne za rok 2014. 
Nepriame náklady zahŕňali dávky počas ošetrenia člena rodiny, pracovnej neschopnosti 
a nevytvorený hrubý domáci produkt. 
 
Výsledky: Priame náklady dosiahli na 1 prípad v modeli od 966,34 EUR (0-roční) do 996,09 
EUR (15 až 18-roční). Nepriame náklady dosiahli od 460,92 EUR (1 až 14-roční) do 1103,53 
EUR (19 až 50-roční). 
 
Záver: Pokles zaočkovanosti proti osýpkam pod 95 % by mohol viesť k vzniku nových 
ohnísk na Slovensku. Hrozbu predstavujú aj migrácia a importované prípady osýpok. 
Systém zdravotnej starostlivosti musí mať v prípadnej núdzovej situácii pripravené zdroje 
k okamžitej akcii.  
 
Úvod 
Osýpky patria k ochoreniam preventabilným očkovaním. Prítomnosť dostatočného počtu 
imunizovaných jedincov v populácii vedie k vymiznutiu infekcie. Pri dobrej plošnej 
vakcinácii očkovaní jedinci nepriamo chránia vnímavých (neočkovaných) prostredníctvom 
vytvorenej kolektívnej ochrany.  
 
Osýpky sú vysoko kontagiózne ochorenie s takmer 100 percentnou nákazlivosťou. 
Pôvodcom osýpok je vírus, ktorý sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Inkubačná doba 
ochorenia je spravidla 11 dní (8 až 14 dní). Celková doba liečby od začiatku prvých 
prejavov ochorenia trvá 21 dní. V približne 30 % prípadov sú popisované jedna alebo 
viaceré komplikácie (5). K najčastejším komplikáciám patria otitis media (10 %), diarrhoe 
(8 %), pneumónia (6 %), encefalitída a meningoencefalitída (cca 0,1 až 0,3 % prípadov). Pri 
menej závažných komplikáciách (otitída, hnačka) celková doba liečby spravidla 
nepresiahne 21 dní. Pri závažných komplikáciách sa môže doba hospitalizácie a doliečenia 
pacienta predĺžiť na 42 dní (pneumónia, encefalitída / meningoencefalitída).          
Osýpky patrili v minulosti na Slovensku medzi najčastejšie detské ochorenia. V súčasnosti 
je zaznamenávaný vysoký výskyt ochorení najmä v rozvojových krajinách Afriky a Ázie. 
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V roku 2015 bolo vo svete viac ako 190 tisíc hlásených prípadov ochorení a odhadovaných 
viac ako 134 tisíc úmrtí (17). Na Slovensku sú od roku 1999 vďaka dlhodobo vysokej 
zaočkovanosti detskej populácie a adolescentov osýpky eliminované. Preto ak chceme 
poznať náklady na liečbu pri výskyte osýpok, musíme použiť model. Cieľom práce bolo 
modelovať priame a nepriame náklady na liečbu osýpok s nekomplikovaným priebehom 
ochorenia.  
 
Materiál a metódy 
V súčasnosti by bol na Slovensku každý pacient s ochorením hospitalizovaný na infekčnom 
oddelení. Umiestnenie pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti v procese diagnostiky 
a liečby ochorenia v závislosti od počtu prípadov je znázornené na obr. 1.  
 

 
Obr.1 Schéma diagnostiky a liečby osýpok v závislosti od počtu prípadov  

 
Pri príprave modelu sme vychádzali z priamych a nepriamych nákladov na jednotlivé 
diagnostické a liečebné postupy v období pred hospitalizáciou (ambulantná starostlivosť), 
počas hospitalizácie a po ukončení hospitalizácie (ambulantná starostlivosť). Pre 
ekonomické hodnotenie sme použili údaje o aktuálnych platobných metódach 
financovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom najväčšej zdravotnej poisťovne na 
Slovensku za rok 2014 zo zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a správy Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (12,13). Rok 2014 bol zvolený vzhľadom 
k dostupnosti údajov o platbách zdravotnou poisťovňou za výkony poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti. Údaje o liečbe boli získané od všeobecných lekárov pre deti 
a dorast v okrese Martin a lekárov Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNM, ktorí 
ochorenie v minulosti liečili. (Pozn. Náklady v US$ sme prepočítali po roku 1999 na Eurá 
priemerným kurzom daného roka podľa údajov Národnej banky Slovenska.) 
 
Na základe platných právnych predpisov v systéme zdravotného a sociálneho poistenia 
sme vypočítali priemerné priame a priemerné nepriame náklady na diagnostiku a liečbu. 
Podľa systému úhrad vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti sme pre výpočty priamych 
a nepriamych nákladov vytvorili 5 vekových skupín: 0 roční, 1-5 roční, 6-14 roční, 15-18 
roční, 19-50 roční. Vzhľadom na vysokú pravdepodobnosť získania imunity prekonaním 
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ochorenia pred obdobím aktívnej imunizácie sme nepočítali s vekovou skupinou 50 
ročných a starších.  
 
Priame náklady zahŕňajú:  

- priemernú úhradu kapitácie (mesačná platba za starostlivosť o poistenca) 
v jednotlivých vekových skupinách,  

- ambulantné vyšetrenie CRP (na odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie), hradené zo 
zdravotného poistenia, 

- lieky predpísané pred hospitalizáciou (antipyretiká, antitusiká, mukolytiká, 
oftalmologiká, prípadne antihistaminiká, hradené zo zdravotného poistenia, resp. 
dospelým pacientom alebo rodičmi chorého dieťaťa), 

- cenu hospitalizácie na infekčnom oddelení a samostatne uhrádzané diagnostické 
výkony, hradené zo zdravotného poistenia, 

- náklady po hospitalizácii – kontrolné vyšetrenie hladiny protilátok a lieky (podporná 
liečba) hradené zo zdravotného poistenia, resp. dospelým pacientom alebo rodičmi 
chorého dieťaťa. 

Nepriame náklady zahŕňajú:  

- náklady hradené na nemocenské dávky z fondu Sociálnej poisťovne – príspevok pri 
ošetrovaní člena rodiny (OČR), nemocenské počas pracovnej neschopnosti (PN) (8,18),  

- náhradu mzdy za prvých 10 dní PN hradenú zamestnávateľom (10,18),  
- stratu produktivity nevytvorením hrubého domáceho produktu (HDP) (10).   

 
Výsledky 
Priame náklady na nekomplikovaný priebeh osýpok  sa pohybujú od 966,34 Eur (0-roční) 
do 996,09 (15 až 18-roční) Eur na 1 modelový prípad ochorenia (tab. 1).  
 
Tab.1 Osýpky – nekomplikovaný priebeh, priame a nepriame náklady na liečbu, rok 2014   

priame náklady (Eur) 

Úhrada: 0-ročné 1-5 roční 6-14 roční 
15-18 
roční 

19-50 
roční 

zdravotná poisťovňa  

kapitácia 5,90 4,60 3,10 2,13 2,01 

vyšetrenie CRP 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

lieky pred 0,00 0,00 0,00 0,75 1,49 

hospitalizácia – infekčné 
oddelenie/klinika 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 

laboratórne vyšetrenia počas 
hospitalizácie 225,74 225,74 225,74 225,74 225,74 

kontrolné Ig ambulantne 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

lieky po hospitalizácii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

rodič/pacient 
     lieky pred hospitalizáciou 14,78 15,19 13,74 12,67 11,54 

lieky po hospitalizácii 0,00 6,79 21,50 34,88 34,88 

SPOLU priame náklady 966,34 972,24 984,00 996,09 995,58 

nepriame náklady (Eur) 

Úhrada: 0-ročné 1-5 roční 6-14 roční 15-18 19-50 



 
 

273 
 

roční roční 

Sociálna poisťovňa 
 

 

   dávka OČR za 10 dní (priemer) x 78,00 78,00 x x 

dávka PN za 11 dní (spolu PN 21 dní) x x x x 170,70 

Sociálna poisťovňa – vypísanie tlačiva 
OČR x 1,00 1,00 x x 

Sociálna poisťovňa – vypísanie tlačiva 
PN x x x x 1,00 

zamestnávateľ – náhrada mzdy prvých 10 
dní 0 0 0 0 129,80 

štát – nevytvorený HDP (38,192 Eur / deň) 0 381,92 381,92 0 802,03 

SPOLU nepriame náklady 0,00 460,92 460,92 0,00 1103,53 

 
Priemerný príspevok Sociálnej poisťovne pri ošetrovaní člena rodiny v roku 2014 bol 78 
Eur na jeden prípad ošetrovania člena rodiny v trvaní 10 dní. Náhrada mzdy 
zamestnávateľom počas prvých 10 dní PN z priemernej mzdy za rok 2014 by dosiahla 
129,80 Eur. Dávka vyplatená Sociálnou poisťovňou za ďalších 11 dní (spolu do 21 dní 
trvania PN) by bola 170,70 Eur. Strata produktivity práce (t.j. nevytvorený hrubý domáci 
produkt) by v roku 2014 dosiahla 381,92 Eur za jedného rodiča počas 10 dní OČR. 
V prípade ochorenia v produktívnom veku pri predpokladanom trvaní pracovnej 
neschopnosti 21 dní by bola strata 802,03 Eur (tab.1).  
 
Celkové priame a nepriame náklady by dosiahli na 1 modelový prípad od 966,34 Eur (0-
roční) do 2099,11 (19 až 50-roční). 
 
Diskusia 
V približne 70 % prípadov má ochorenie osýpky nekomplikovaný priebeh (5). Po troch 
dňoch nešpecifických prejavov sa objaví exantém sprevádzaný opätovným vzostupom 
teploty. Spravidla v tomto štádiu ochorenia vyhľadá rodič, resp. pacient svojho 
všeobecného lekára. V liečbe sa ordinuje izolácia chorého v domácom prostredí 
a symptomatické opatrenia, ako je dostatočný prísun tekutín, znižovanie telesnej teploty, 
podávanie liekov proti kašľu, nádche a/alebo na zápal spojiviek. Pri sporadických 
prípadoch ochorenia by bol na Slovensku každý pacient po stanovení diagnózy  
hospitalizovaný na infekčnom oddelení. V prípade nekomplikovaného priebehu ochorenia 
by celkové priemerné priame a nepriame náklady v našom modeli boli v rozpätí od 966 do 
2099 Eur (od 1284 US$ do 2790 US$; kurz rok 2014: 1 Eur=1,329 US$) na jeden prípad.  
 
Vo vyspelých krajinách sveta sa ochorenie po zavedení očkovania vyskytovalo spravidla  
sporadicky. V dôsledku zmien vnútorných faktorov (zaočkovanosť) i vonkajších vplyvov 
(globalizácia, migrácia) sa v týchto krajinách v posledných rokoch objavujú lokálne 
epidémie osýpok. V dostupnej literatúre sú publikované práce, ktoré sa venujú nákladom 
na liečbu nových prípadov lokálnych epidémií vrátane vyčíslenia nákladov na vysledovanie 
a zaočkovanie kontaktov.  
 
V roku 2005 Zhou et al. publikovali analýzu nákladov na liečbu a benefit očkovania. Ceny 
boli prepočítané a diskontované (3 %) na ceny roku 2001. Priemerné priame náklady na 
liečbu osýpok počas hospitalizácie boli stanovené nasledovne: nekomplikovaný priebeh a 
mierne komplikácie – hnačka: 2587 US$ (2318 Eur; kurz rok 2001: 1 Euro=1,116 US$), 
otitída 4325 US$ (3875 Eur), pneumónia 13864 US$ (12423 Eur), encefalitída 29556 US$ 
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(26484 Eur). Priame náklady na ambulantnú starostlivosť pre jednotlivé chorobné stavy 
boli: 56,83 – 70,76 – 111,19 – 337,95 US$ (50,92 – 63,41 – 99,63 – 302,82 Eur) (19).  
 
V rokoch 1993 až 2003 bolo zaznamenaných v Japonsku niekoľko epidémií osýpok. V roku 
2011 uverejnili japonskí autori výsledky retrospektívnej analýzy priamych nákladov na 
liečbu. Pri nekomplikovanom priebehu ochorenia boli odhadnuté priemerné priame 
a nepriame náklady na domácu liečbu 1010,1 US$ (1140,07 Eur; kurz rok 2003: 1 
Euro=0,886 US$). Pri komplikovanom priebehu s hospitalizáciou boli priemerné priame 
a nepriame náklady 2525,30 US$ (2850,23 Eur) (11).  
 
Podobná práca talianskych autorov analyzuje ekonomický vplyv ochorení počas veľkej 
epidémie osýpok v rokoch 2002 až 2003 v Taliansku. Priemerné náklady na jeden prípad 
hospitalizácie boli od 1639,36 Eur (1741,00 US$; kurz rok 2002: 1 EUR=1,062 US$) do 
1971,76 Eur (2094,01 US$) podľa regiónu, priemer 1700,17 Eur (1805,58 US$) (6). 
 
V roku 2002 bola uverejnená práca zameraná na modelovanie odhadu priemerných 
nákladov na liečbu osýpok a nežiaduce reakcie po očkovaní v krajinách, kde počet 
hlásených ochorení významne poklesol po zavedení očkovacích programov. Odhad bol 
realizovaný na podmienky troch štátov: Holandsko, Veľká Británia a Kanada. Náklady na 
ambulantné vyšetrenie pri ochorení boli podľa krajín 206 – 242 – 187 US$ (185 – 217 – 
168 Eur; kurz rok 2001: 1 Euro=1,116 US$), náklady na hospitalizáciu 967 – 1357 – 1755 
US$ (866 – 1216 – 1573 Eur) (1). V nasledujúcom roku bola uverejnená práca analyzujúca 
náklady na liečbu osýpok v 11 vyspelých krajinách (Kanada, Belgicko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia) s rôznou 
zaočkovanosťou. Priame náklady na ambulantné vyšetrenie lekárom boli najnižšie 
v Holandsku (15 US$ – 13 Eur; kurz rok 2001: 1 Euro=1,116 US$), najvyššie vo Švédsku 
(70,3 US$ – 62,99 Eur). Najnižšie náklady na 1 deň hospitalizácie boli vo Fínsku (170 US$ – 
152 Eur), najvyššie v Dánsku (522 US$ – 468 Eur), pri poskytnutí intenzívnej starostlivosti 
vo Veľkej Británii (14563 US$ – 13049 Eur). Hodinová mzda matky pre výpočet 
nepriamych nákladov bola najnižšia v Španielsku (5,8 US$ – 5,2 Eur), najvyššia v Dánsku 
(15,1 US$ – 13,5 Eur) (2).  
 
V oblasti Severné Rýnsko-Westfálsko bola v roku 2006 zaznamenaná epidémia osýpok 
s počtom hlásených prípadov 1749. Priemerné náklady na jedného hospitalizovaného 
pacienta boli 1877 Eur (1498 US$; kurz rok 2006: 1 Eur=0,798 US$). Cena hospitalizácie 
pacienta s encefalitídou (1 prípad) bola 35623 Eur (28427 US$) (15). Epidémiu osýpok v 
Severozápadnom Anglicku v časti Merseyside v rokoch 2012 až 2013 popísal 
Ghebrehewet et al. Priemerné priame náklady na liečbu jedného hospitalizovaného 
pacienta boli 1945 libier (2398 Eur, 3082 US$; kurz rok 2012: 1 Euro=0,811 libier=1,285 
US$). Priemerné náklady na ambulantnú liečbu dosiahli 381 libier (470 Eur, 604 US$) (7). 
Holandsko riešilo v rokoch 2013 a 2014 epidémiu osýpok v ortodoxných protestantských 
obciach s nízkou zaočkovanosťou. Odhadované celkové priame náklady na zdravotnú 
starostlivosť boli 465 US$ (350 Eur; kurz rok 2013: 1 Euro=1,328 US$) na 1 prípad. 
Priemerné nepriame náklady z dôvodu starostlivosti o dieťa resp. vymeškania z práce pri 
chorobe boli 136 US$ (102 Eur) na 1 prípad (9).   
V roku 2013 bol v detskej nemocnici v štáte Washington hospitalizovaný 13-ročný 
chlapec, u ktorého sa potvrdilo ochorenie osýpky. Náklady na zdravotnú starostlivosť boli 
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5655 US$ (4258 Eur), náklady na manažment kontaktov (spolu 122 osôb) 3694 US$ (2782 
Eur; kurz rok 2013: 1 Euro=1,328 US$) (14). 
 
V posledných rokoch sú publikované práce o prípadoch importovaných osýpok 
utečencami. V roku 2010 v štáte Kentucky v USA boli vyčíslené priame náklady na 
hospitalizáciu pacienta s osýpkami na 9500 US$ (7164 Eur; kurz rok 2010: 1 Euro=1,326 
US$), za 3 návštevy lekára a diagnostiku na 540 US$ (407 Eur). Celkové náklady (zahŕňali 
cenu práce lekára, hospitalizáciu, najazdené km, imunologické vyšetrenie rodičov dieťaťa 
a očkovanie) dosiahli 3816 US$ (2878 Eur) (3). V auguste 2011 priletelo do Los Angeles 
z Malajzie spolu 31 utečencov. Po prílete boli u jedného diagnostikované osýpky. Spolu 
ochorelo 9 pacientov. Náklady na hospitalizáciu, návštevy lekára, vysledovanie kontaktov 
a očkovanie boli od 621 US$ (446 Eur; kurz rok 2011: 1 Euro=1,392 US$) do 35115 US$ 
(25226 Eur) (4).   

  
Záver 
V modeli sme stanovili priame a nepriame náklady na liečbu 1 prípadu osýpok pri 
nekomplikovanom priebehu ochorenia. Na Slovensku pri dostatočne vysokej 
zaočkovanosti (nad 95 %) je v súčasnosti ochorenie eliminované. V dôsledku zmien 
vnútorných faktorov (pokles zaočkovanosti) i vonkajších vplyvov (globalizácia, migrácia) sa 
môžu objaviť aj u nás sporadické prípady, ale i lokálne epidémie osýpok. Systém 
zdravotnej starostlivosti musí mať v prípadnej núdzovej situácie pripravené zdroje k 
okamžitej akcii nielen na liečbu chorých, ale ďalšie zdroje potrebné na protiepidemické 
opatrenia v ohnisku nákazy.  
 
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy 
č.APVV-0096-12. 
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HYGIENICKÁ HYPOTÉZA A ROSTOUCÍ INCIDENCE ALERGIÍ A 

ATOPICKÝCH PORUCH U DĚTSKÉ A ADOLESCENTNÍ POPULACE 

V. BENCKO1, P. ŠÍMA2 

1Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK, Praha 
2Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 

 
Abstrakt:Hygienická hypotéza byla významným příspěvkem k pochopení příčin rostoucí 
incidence alergických, atopických a dalších imunopatologických stavů u dětské populace a 
později zvýšeného výskytu nesdělných onemocnění (např. diabetu 2.typu, kardiovaskulárních 
a autoimunních chorob) v dospělosti. Klíčové rizikové faktory týkající se "hygienické 
hypotézy" a incidence imunopatologických stavů u dětské populace byly: nedostatečná 
expozice antigenům v prostředí, hypotéza chladovéhoho řetězce, infekční agens v kontextu s 
nadužíváním antibiotik, městský životní styl/výchova, možný podíl nadměrně pečlivé denní 
péče o děti a vysoký hygienický standard domácností a jako protektivní faktory kojení, 
velikost rodiny a sourozenectví, tedy život v početnější rodině. V literatuře se obecně 
konstatuje, že snížená expozice mikrobiálním antigenům v dětském věku pravděpodobně 
hraje důležitou roli v růstu incidence alergií a imunopatologických  nemocí dětské a 
adolescentní populace.  
 
Síla podpůrných dat pro každý z uvedených faktorů se značně liší. Nejslibnější faktory, které 
by mohly mít kauzální souvislost s rozvojem alergií, patří expozice střevnímu mikrobiomu, 
kojení a sourozenecké faktory. Nicméně, většina studií v této oblasti trpí závažnými 
metodickými nedostatky, zejména spoléhání se na retrospektivní vybavování požadovaných 
informací, díky čemuž je obtížnější zjistit validitu "hygienické hypotézy". Nicméně 
"hygienická hypotéza" stejně jako navazující “hypotéza starých přátel“ vycházející z poznatků 
o zásadním vlivu střevního mikrobiomu na vývoj imunitního systému dětí jsou důležitou 
oblastí výzkumu, který by mohl poskytnout klíče k pochopení příčin současného nepříznivého 
vývoje incidence alergií včetně atopií stejně jako např. chronických autoimunních, 
idiopatických střevních zánětů nejen u dětí, ale i u populace adolescentů i dospělých. 
 
Klíčová slova: Hygienická hypotéza; expozice antigenním podnětům; hypotéza chladového 
řetězce;  nadužívání antibiotik; hypotéza starých přátel; kojení 
 
Úvod: 
Hygienická hypotéza vychází z pozorování, že nárůst výskytu alergických onemocnění a to jak 
v rozvinutých, tak v rozvojových zemích (1,2), se shodoval se zlepšením úrovně hygieny v 
průběhu 20. století. K faktorům zlepšení hygienických podmínek patří přístup ke zdravotně 
nezávadné pitné vodě, kohoutek s teplou vodou v domácnosti a také faktory jako menší 
velikost rodiny a stále přísnější dozor nad kvalitou spotřebního potravinového koše zejména 
v ekonomicky rozvinutých zemích spolu s růstem spotřeby prostředků osobní hygieny (3). 
Existují však názory, že růst incidence alergických a autoimunitních onemocnění během 
posledního století a to zejména v rozvojových zemích, nemusí odpovídat skutečnosti, 
protože na základě údajů Světové zdravotnické organizace je zřejmé, že zde nejsou 
k dispozici dostatečně přesné dokonce i základní demografické informace (4). Kromě toho 
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rozvojový svět nemůže poskytnout potřebnou veřejnou infrastrukturu nezbytnou pro 
relevantní diagnostiku a vykazování těchto typů nemocí či zdravotních poruch, což vyvolává 
pochybnosti o spolehlivosti dat, o které se hygienická hypotéza opírá. Nicméně, Strachan 
(1989) byl první kdo spojil hygienickou hypotézu s nárůstem incidence alergických 
onemocnění (5). Našel inverzní vztah mezi velikostí rodiny a rozvojem atopických poruch. 
Hygienická hypotéza je založena na možnosti, že dítě může být díky semisterilnímu prostředí 
ve kterém je vychováváno, nadměrně chráněno před expozicí běžným nepatogenním i 
infekčním agens v prostředí ve kterém vyrůstá v rodině (6). V případě, že dítě pak přijde do 
styku s patogenními původci infekce nebo specifickými antigeny alergenní povahy v 
pozdějším věku, hrozí riziko spuštění nežádoucí, abmormální imunologické reakce. 
 
Expozice antigenním podnětům mikrobiální povahy: 
Omezení expozice mikroorganismům nezbytným při programování imunitního systému 
dítěte a zmírnění jeho budoucí zánětlivé reakce na antigenní podněty představuje nepříznivý 
zásah do zrání imunitního systému dítěte. Základním předpokladem je, že běžné infekce 
v dětském věku pomáhájí vytvářet rovnováhu mezi prozánětlivým cytokinem Th1 a toleranci 
vyvolávajícími regulačními T-buňmi a brání rozvinutí následné nežádoucí reakce na alergeny, 
mikrobiální nebo jiné antigenní podněty (7). K dispozici je bohatá literatura týkající se 
klíčových pojmů "hygienické hypotézy" včetně expozice Helicobacter pylori, hlístům, 
hypotézy chladového řetězce, očkování, užívání antibiotik, kojení, velikosti rodiny a rozdílům 
mezi výchovou dětí v podmínkách městského a venkovského prostředí (8). 
 
Maturace imunitního systému dítěte, zejména imunity přirozené, je formována na základě 
endogenních faktorů, zahrnujících především genetickou dispozici. Specifická, adaptivní 
imunita je vytvářena převážně vlivem vnějších faktorů zahrnujících expozici mikrobům a 
zevním patogenům, mikrobiální kolonizací trávícího traktu dítěte tedy především expozicí 
střevnímu mikrobiomu, nutričními faktory a aktivní imunizací (9). 
 
S rostoucí úrovní osobní hygieny v průběhu minulého století v ekonomicky rozvinutých 
krajinách došlo také k dramatickému poklesu infestace dětské populace geohelminty, 
zejména hlísty a škrkavkami. Jmenovitě u hlístů se předpokládá, že hráli důležitou 
imunoregulační roli ve střevní flóře (10). Infestace hlísty je spojena se silnou Th2 odpovědí, 
která je na rozdíl od reakce Th1 spojovaná s autoimunitními poruchami např. Crohnovou 
nemocí (CD) (11,12). Chronická infestace těmito geohelminty může generovat síť regulačních 
T (Treg) buněk, které secernují transformační růstový faktor (TGF)-B a interleukin (IL)-10 
(13,14). Tyto cytokiny mohou regulovat nejen agresivní reakce Th1, ale také „krotí“ zvýšené 
odezvy Th2, které přispívají k chronickému průběhu alergických onemocnění. Zatím co je 
k dispozici relativně velké množství dat ze zvířecích modelů podporujících imunologickou roli 
hlístů, existují pouze omezené údaje pro ověření těchto možností v lidském střevním 
mikrobiomu. Navíc infekce helminty může nastartovat další mechanismy působící proti 
zánětlivému procesu probíhajícím ve střevě, včetně zvýšení sekrece hlenu do lumen střeva 
(15), co může mít vliv na interakci mezi střevními bakteriemi a patologicky změněným 
epitelem, jakož i dopad na střevní motilitu. Helminty mohou mít vliv nejen na mikrobiom 
střeva a dokonce se předpokládá možná odezva na infestace helminty v oblasti 
neuroendokrinní (16). Je však důležité zdůraznit, že žádný z uvedených faktorů nebyl 
potvrzen validní klinickou studií. Tyto jsou naléhavě nezbytné k případnému potvrzení těchto 
zajímavých předběžných pozorování. 



 
 

280 
 

 
Hypotéza chladového řetězce: 
Hypotéza chladového řetězce poukazuje na časové a geografické souvislosti mezi masovým 
rozšířením použití chladniček v domácnostech a propuknutím epidemického výskytu infekcí 
způsobených psychrotrofními mikroby, zejména Listeria monocytogenes a také Crohnovy 
choroby (17). Nelze vyloučit, že vnější faktory související s hypotézou chladového řetězce 
včetně postupů údržby chladících zařízení, ale zejména změny stravovacích návyků (zvýšení 
konzumace měkkých uzenin a sýrů v představě jejich bezpečného uskladnění v chladničkách) 
mohou také vysvětlit tyto trendy (18). Potenciální souvislost mezi masovou spotřebou 
chlazených potravin a rostoucím výskytem idiopatických zánětů střev (IBD) je 
zprostředkovaná expozicí psychrotrofním bakteriím s patogenními vlastnostmi, jako jsou 
Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica a Bacillus cereus, které jsou schopny nejen 
přežití, ale i růstu při nízkých teplotách (19,20). U starších pacientů postižených IBD 
průměrný věk těch, kteří žili v domácnostech vybavených chladničkou byl o čtyři roky nižší 
než u kontrolního souboru pacientů nevlastnících chladničky. Zjištěný rozdíl byl statisticky 
významný, vyslovené podezření oprávněné, ale díky komplexní etiologii IBD kauzalita této 
souvislosti nejistá (21). Zatím co časná expozice gastrointestinálního traktu dětí 
psychrotrofním bakteriím v prvních letech života, může být faktorem, který přispívá k vývoji 
IBD, není dosud považována za nezávislý rizikový faktor v uvedeném kontextu. 
 
Infekce v raném dětství: 
Infekční etiologie byla původně podezírána u pacietů postižených IBD na základě studií 
popisujících významně vyšší četnost infekcí, např. gastroenteritid v průběhu prvních 6 
měsíců po narození, zejména u případů CD v pozdějším věku (22,23). Nasledovala studie 
založená na analýze dotazníkovým šetřením získaných dat na souborech dospělých i dětí s 
IBD ve snaze zjišťovat souvislost mezi výskytem gastroenteritidy a průjmu v kojeneckém věku 
a pozdějším rozvojem CD u dospívajících adolescentů a dospělých osob. Nicméně 
mezinárodní multicentrická studie nezjistila žádný rozdíl v incidenci gastroenteritidy u 
pacientů s IBD oproti kontrolní skupině subjektů. Zatímco u řady infekčních agens, jako jsou 
např. paramyxoviry (24) nebo Mycobacterium paratuberculosis (25) nebyla zjištěna žádná 
souvislost s výskytem CD, vzniklo podezření, že virus spalniček si v uvedeném kontextu 
zaslouží zvláštní pozornost. I když některé studie identifikovaly přítomnost viru spalniček v 
bioptických vzorcích tkání, toto zjištění nebylo potvrzeno studiemi s použitím citlivější 
metody, jakou je polymerázová řetězová reakce (PCR) (26,27). Nicméně studiím z Dánska 
(28) a Spojeného království (29) se nepodařilo zjistit žádné případy IBD po expozici viru 
spalniček během nitroděložního vývoje plodu v děloze. Navíc jiní autoři nenašli zvýšené riziko 
výskytu Crohnovy choroby u dětí narozených v letech s vysokou incidencí spalniček 
v porovnání s dětmi narozenými v dalších letech (30). V souhrnu lze konstatovat, že důkazy 
podporující souvislost mezi perinatální expozici viru spalniček se zvýšeným výskytem IBD jsou 
kontroverzní a nezdá se, že je příčinným faktorem v uvedeném kontextu (8). 
 
Nadužívání antibiotik a růst incidence atopií: 
Antibiotika mohou významě ovlivnit složení mikrobiomu a jeho přirozenou vazbu 
s imunitním systémem (31). Kromě toho někteří autoři poukázali na časové souvislosti mezi 
zavedením antibiotik v širokém měřítku po druhé světové válce a významným nárůstem 
výskytu alergií včetně atopií a IBD patrným v druhé polovině minulého století (32). Ve snaze 
co nejvíce omezit vliv matocích faktorů byla provedena analyza databáze General Practice 
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Research (GPRD) ve Velké Británii prospektivně shromážděných dat o případech CD a kontrol 
(31). Tato studie hodnotila antibiotickou terapii, užití jiných léků, zda pacient je kuřák s tím, 
že se zaměřili, vzhledem k předpokládanému latentnímu období rozvoje nemoci, zejména na 
období  2-5 let před klinickou diagnózu. Bylo zjištěno, že 71% z 587 pacientů s CD byla 
předepsána antibiotika 2-5 let před diagnózou ve srovnání s 58% 1460 kontrol (adjustované 
OR 1,32 [1.05-1.65], p <0,001). Ačkoli se autoři vyhnuli zkreslení dosažených výsledků podle 
pohlaví, věku, nebo kouření, zásadním nedostatkem bylo nespecifikování druhu podaného 
antibiotika a sdružení s jinými skupinami léků a antikoncepce. To zpochybňuje kauzalitu 
asociace s aplikací antibiotik. Nicméně, silná asociace mezi případy CD a používání 
tetracyklinů, zejména u těch jedinců bez předchozí gastrointestinální symptomatologie, byla 
zajímavá a může poskytnout určité vodítko pro budoucí studie v této oblasti. 
 
Kojení jako protektivní faktor: 
Úloha kojení může hrát roli v incidenci atopických ekzémů i rozvoji chronických střevních 
zánětů typu CD a UC ovlivněním časné expozice potravinovým antigenům. K některým z 
důležitých rozdílů mezi mateřským mlékem a kojeneckou výživou patří imunoglobuliny (Ig), 
jako laktoferin, lysozym, růstové faktory, alergické faktory, karnitin a DHA ARA. Například 
laktoferin - protein vázající železo, se nachází v mateřském mléce, ale ne v umělé výživě. To 
omezuje dostupnost železa pro střevní mikrobion dítěte tím, že nepříznivě působí na 
žádoucí, zdraví prospěšné bakterie ve střevě. To má přímý vliv na jejich produkci přírodních 
antibiotik bakteriemi, jako jsou Staphylococcus spp. a E. coli (33). Většina důkazů podporuje 
ochranný účinek kojení u UC a CD (34). Studie na základě italské populace 819 pacientů s IBD 
potvrdila, že nedostatečná délka výhradního kojení představuje zvýšené riziko jak pro 
incidenci CD tak i UC (35). Tyto výsledky byly podpořeny výsledky pediatrických studií v 
Kanadě a Spojených státech, které zjistily u dětských pacientů CD, že byli nedostatečně 
kojeni. V rozporu s výše citovanými autory  studie na souboru více než 400 pacientů s IBD, 
jejichž onemocnění začalo před 20 lety a kteří byli mladší než 25 let v době studie nebyl 
nalezen žádný významný rozdíl mezi pacienty a kontrolními subjekty ve frekvenci kojení, 
jakož i spotřebou obilovin nebo rafinovaného cukru během dětství. Velkým problémem 
studií v této oblasti je jejich retrospektivní design a závislost na paměti pacienta nebo jeho 
matky při vyplňování dotazníku v rámci epidemiologického šetření. Navíc žádná z citovaných 
studií nezkoumala potenciální zkreslující účinky faktorů na vývoji IBD, jako jsou mateřské 
působení endokrinních modulátorů (např. kontraceptiv) (36). Další prospektivní studie 
využívající větší velikosti vyšetřovaného souboru při rozšířeném spektru potenciálních 
rizikových faktorů, je nezbytně potřebná pro posílení vypovídací síly, platnosti těchto 
pozorování ve smyslu síle jejich výpovědi. 
 
Velikost rodiny a pořadí narození dítěte: 
Početnost členů rodiny může být použita pro indikaci případného přeplnění domácnosti, 
které bylo spojováno se sníženou úrovní hygieny a zvýšeným potenciálním rizikem infekce 
(37). V této souvislosti vznikl pojem "index vytěsnění", který se vztahuje k počtu obytných 
místností v domácnosti děleným počtem obyvatel v domácnosti žijících (7). Žádné rozdíly 
však nebyly nalezeny mezi počtem lidí, kteří mají bydliště v domácím prostředí v kojeneckém 
věku (<18 let) u pacientů s IBD ve srovnání s kontrolami (38,39). Ve švédské retrospektivní 
studii, Montgomery et al (2002) zjistili u dětí, které mají starší sourozence zvýšené riziko pro 
UC, i po standardizaci na vícečetné porody, pohlaví, věk matky, rok narození, region a 
sociální status. To může být způsobeno tím, že starší sourozenci představují riziko expozice 
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mladšího sourozence infekci v mladším věku. Pokud mají mladší sourozence, bylo u staršího 
sourozence zjištěno snížení rizika výskytu CD. Tento účinek byl nejvýraznější, když byli mladší 
sourozenci narození během dvou let po narození pacienta. To předpokládá možnost, že 
mladší sourozenc může prodloužit expozici, nebo znovu exponovat staršího sourozence 
mikroorganismům, které pozitivně ovlivní jeho slizniční imunitu (39). Tato zjištění však 
nebyly potvrzeny ve studii na menších souborech vyšetřovaných osob (7). Teoreticky bylo 
možné očekávat, že prvorození jsou obvykle vystaveni infekci později v životě ve srovnání s 
mladšími sourozenci, kteří přicházejí do styku s virovou nebo bakteriální infekcí 
prostřednictvím starších sourozenců.  
 
Výchova ve městském prostředí: 
Některé studievycházely z předpokladu, že městská výchova představuje vyšší hygienický 
standard  během dětství ve srovnání s dětstvím, stráveným na farmě nebo ve venkovské 
oblasti. Některé studie zjistily vyšší incidenci alergií v městských na rozdíl od venkovských 
oblastí. Jiným autorům se však nepodařilo zopakovat tyto nálezy a tím je potvrdit (3,38). 
 
Socioekonomický status: 
Studie zaměřené na socioekonomický status jako důležitý rizikový faktor při rozvoji 
autoimunních onemocí (specificky IBD) vedly ke zjištění, že vyšší socioekonomický status byl 
častější u pacientů ve srovnání s kontrolami. V duchu hygienické hypotézy byl vysloven 
názor, že vyšší socioekonomický status rodiny znamená obvykle meší počet členů rodiny a 
lepší úroveň hygieny domácnosti (teplá voda, oddělená koupelna, splachovací záchod) a s 
tím spojené omezení obecné expozice mikroorganismům (37). Spolu se všeobecným 
zlepšováním  hygieny domácností v průběhu 20. století, socioekonomický status se stal méně 
důležitým. Nicméně bylo by jistě zajímavé zjistit potenciální problémy s incidencí alergií, 
atopií a autoimunních onemocnění v romských vyloučených komunitách v porovnání s naší 
obecnou populací. 
 
Závěr: 
Incidence alergií, atopických a autoimunních, onemocnění roste a jednou z nadějných 
hypotéz poukazujících na příčiny tohoto stavu je hygienická hypotéza. Jejím základním 
předpokladem je snížená expozice dětské populace antigenním podnětům v období 
maturace imunitního systému dětí vychovávaných v příliš čistém až semisterilním prostředí. 
Důraz se klade na žádocí vliv přirozeného mikrobiomu střeva na programování imunologické 
odpovědi na nové antigenní podněty z prostředí včetně infekčních agens a ponechání 
horečnatého průběhu běžných dětských viróz bez intervence antibiotiky nepříznivě 
ovlivňující výše zmíněný mikrobiom. 
 
I když síla epidemiologických důkazů podporujících tuto hypotézu značně kolísá díky 
metodickým nedostatkům jednotlivých studií, vliv mikrobiomu, nadužívání antibiotik, 
opakované infekce, kojení a snad i sociální status rodiny představují nejslibnější faktory, 
které podporují hygienickou hypotézu. Zaslouží si zahrnutí do pečlivě připravené, v 
optimálním případě prospektivní epidemiologické studie v dětské a adolescentní populaci, 
umožňující vyhnout se nástrahám retrospektivních studií, jako je zejména paměťové a 
výběrové zkreslení. 
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Abstrakt 
Úvod: Kohortová štúdia patrí medzi epidemiologické štúdie s longitudinálnym dizajnom, 
ktorý umožňuje sledovať a porovnávať v čase dve cieľové skupiny (z ktorých jedna má 
a druhá nemá sledované charakteristiky).  Na príklade takejto rozbiehajúcej sa štúdie 
(Care4Youth), ktorej cieľom je prispieť k pochopeniu procesu a kvality starostlivosti o 
adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami, predstavujeme metodiku, 
ktorá je v súlade so svetovými trendmi vo výskume v danej oblasti.   
 
Materiál a metodika: Longitudinálny dizajn kohortovej štúdie má v porovnaní s bežne 
realizovanými prierezovými štúdiami viaceré výhody. Pri administrácii sebaposudzujúcich 
retrospektívnych dotazníkov využívame participatívny prístup a výkonnú techniku 
triangulácie.  
 
Metodologické výzvy: Príprava protokolu, vrátane meracích nástrojov, vyvinutie softvéru pre 
zber a nahrávanie údajov, vyhľadanie a oslovenie poskytovateľov starostlivosti v systéme 
preventívnej, sociálnej, zdravotnej starostlivosti a tiež oslovenie škôl pre zabezpečenie zberu 
údajov v komunitnej vzorke prináša mnoho metodologických výziev.  
 
Závery: Popísané sú metodologické výzvy, ktoré prináša samotná realizácia projektu ako i 
nevyhnutné úpravy protokolu. 
 
Úvod 
Emocionálne a behaviorálne problémy (ďalej len EBP), ktoré sa vyskytujú zväčša v detstve 
a adolescencii postihujú približne 1/5 mladých ľudí v Európe (1). Nakoľko sú s nimi spojené 
niekoľko miliardové ekonomické náklady je adekvátnosť prevencie, diagnostiky a liečby v 
rámci poskytovanej starostlivosti kľúčová.  
 
Emocionálne a behaviorálne problémy sú v klasifikácii MKCH 10 zaradené do skupiny 
Behaviorálne a emocionálne poruchy s obvyklým začiatkom v období detstva a dospievania 
(F90-F98) a patria tu nasledujúce skupiny diagnóz: poruchy pozornosti a hyperaktivita 
(ADHD), poruchy správania, emocionálne poruchy so začiatkom v období detstva, poruchy 
sociálneho fungovania s obvyklým začiatkom v období detstva a dospievania, poruchy tikov, 
iné EBP s obvyklým začiatkom v období detstva a dospievania. 
 
V súčasnosti nie je prevencia, diagnostika a liečba v systéme preventívnej, sociálnej a 
zdravotníckej starostlivosti optimálna z viacerých dôvodov. Projekt Care4Youth si kladie za 
cieľ prispieť k pochopeniu procesu a kvality starostlivosti o deti a dospievajúcich s EBP s 
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cieľom zlepšiť ich sociálne fungovanie a kvalitu života. Tieto vedecké ciele sa snaží skúmať v 
súlade so svetovými trendmi vo výskume v danej oblasti, pričom dosiahnutie daných cieľov 
projektu môže predstavovať trvalý prínos nielen v oblasti vedeckého bádania a poznania, ale 
aj v podpore zdravia cieľovej populácie dospievajúcich. 
Care4Youth má ambíciu priniesť chýbajúce poznatky, prehĺbiť porozumenie danej 
problematiky a tým podporiť rozvoj efektívneho a účinného integrovaného systému 
preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti o deti a dospievajúcich s EBP na 
Slovensku. Tieto znalosti sú nevyhnutné pre lepšie zosúladenie potrieb detí, dospievajúcich a 
ich rodín a ponúkanej starostlivosti. Care4Youth má multidisciplinárny prístup, ktorý berie do 
úvahy a využíva rozmanitosti vo všetkých typoch starostlivosti. Kombinuje prístupy z oblasti 
behaviorálnych vied, verejného zdravotníctva, epidemiológie, hodnotenia zdravotných 
systémov, sociálnej starostlivosti a psychiatrie. Bude ďalej rozširovať relevantné metodiky, 
týkajúce sa napríklad efektívnosti nákladov, mapovania trajektórie klientov v celom systéme 
starostlivosti a simulácie zmien v ňom. 
 
Kohortová štúdia patrí medzi epidemiologické štúdie s longitudinálnym dizajnom, ktorý 
umožňuje sledovať a porovnávať v čase dve cieľové skupiny (z ktorých jedna má a druhá 
nemá sledované charakteristiky). V našom prípade jednu kohortu tvoria adolescenti s EBP, 
ktorým je poskytovaná odborná starostlivosť a druhú kohortu tvoria adolescenti z bežnej 
populácie základných škôl. Cieľom nášho príspevku je predstaviť si na príklade štúdie 
Care4Youth úskalia spojené s realizáciou takéhoto moderného výskumného projektu (2). 
 
Materiál a metodika 
Cieľom projektu Care4youth je longitudinálne sledovať trajektóriu detí a dospievajúcich s 
EBP v systéme preventívnej, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti v úzkej spolupráci s 
odborníkmi z oblasti psychiatrie, psychológie a sociálnej práce. Bude nás zaujímať, kedy a 
ako klienti vstupujú a vystupujú do a zo systému starostlivosti, prípadne prechádzajú z 
jedného typu starostlivosti do druhého a aký dopad majú rozličné trajektórie na životnú 
spokojnosť a kvalitu života klientov s prihliadnutím na ich sociálny kontext. Chceme 
identifikovať a popísať vybrané charakteristiky poskytovateľov preventívnej, sociálnej a 
zdravotníckej starostlivosti pre adolescentov s EBP, pričom sa zameriame na druh 
poskytovanej starostlivosti (terapia, hospitalizácia, konzultácie) a typológiu klientov. 
Sledovať budeme tiež charakteristiky klientov zaradených do systému preventívnej, sociálnej 
či zdravotníckej starostlivosti, ako i charakteristiky ich sociálneho kontextu v porovnaní s 
kontrolnou vzorkou, s cieľom identifikovať rizikové a protektívne faktory, ktoré stimulujú ich 
úspešnosť v systéme, alebo naopak, ktoré ich ohrozujú. Nadobudnuté poznatky nám okrem 
toho umožnia zhodnotiť i efektivitu nášho systému starostlivosti o týchto klientov.  
 
Metodika riešenia projektu pre jednotlivé cieľové oblasti, tak ako je uvedená nižšie, bola 
vyberaná s cieľom zabezpečiť úspešné naplnenie stanovených cieľov časovo a finančne čo 
najefektívnejšie s dôrazom na udržanie kvality výskumu. 
 
Prvým krokom bola prípravná etapa, kde boli identifikovaní poskytovatelia starostlivosti a 
analyzovaný legislatívny, ekonomický rámec poskytovania služieb ako i spektrum 
poskytovanej starostlivosti, zároveň bol vypracovaný finálny protokol štúdie vrátane 
finálneho setu dotazníkov pre prvú a druhú vlnu zberu údajov (T1, T2), vyvinutý softvér 
(Softcare) umožňujúci manažment zberu údajov, komunikáciu s administrátormi a 
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respondentmi, vytváranie a administráciu dotazníkov, nahrávanie údajov pri súčasnom 
zabezpečenie ochrany údajov. Nasledovná realizačná etapa pozostáva z organizačného 
zabezpečenia prác v teréne (nadviazanie spolupráce s poskytovateľmi preventívnej, sociálnej 
a zdravotníckej starostlivosti, vyhľadanie a oslovenie klientov a ich rodičov prvej a druhej 
vlny zberu údajov Prvá časť údajov bude zbieraná priamo v skupine klientov evidovaných v 
odborných zariadeniach v rámci preventívnej starostlivosti (Liečebno-výchovné sanatórium, 
Centrum pedagogického psychologického poradenstva a prevencie), sociálnej starostlivosti 
(Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ďalej len UPSVaR) a zdravotníckej starostlivosti (psychiatrická klinika a ambulancie). 
Druhá časť údajov bude zbieraná v bežnej populácii adolescentov základných a stredných 
škôl. Spolupracujúce pracoviská sprostredkujú prvý kontakt s participantmi štúdie (vek 11-15 
rokov) a ich rodičmi/zákonnými zástupcami. Po získaní informovaných súhlasov účastníci 
štúdie a ich rodičia/zákonní zástupcovia vyplnia prvý dotazník (T1). Dotazník vyplnia tiež 
konkrétni odborníci, ktorí budú poskytovateľmi starostlivosti (psychológ, psychiater, odborný 
radca – sociálny pracovník). Následne budú realizované ešte štyri vlny dotazníkového zberu 
(T2 až T5) po 3, 12, 24 a 36 mesiacoch od prvej vlny zberu. 
 
Longitudinálny dizajn kohortovej štúdie má v porovnaní s bežne realizovanými prierezovými 
štúdiami viaceré výhody. Umožňuje nám oddeliť vplyv zmien v čase na individuálnej úrovni 
(vývinové zmeny) od rozdielov medzi respondentmi z rôznych kohort pri vstupe do štúdie. 
Longitudinálna prospektívna kohortová štúdia Care4Youth zahŕňa deti a mládež, ktoré 
vstúpia do systému starostlivosti pre emocionálne a behaviorálne problémy alebo sú časťou 
bežnej populácie v tom istom regióne (komunitná vzorka). Respondenti musia spĺňať 
nasledovné kritériá: zaradenie do skupiny Behaviorálne a emocionálne poruchy s obvyklým 
začiatkom v období detstva a dospievania (F90-F98) podľa MKCH 10, vek 11-15 rokov, skóre 
v IQ teste 70 a viac, deti aj rodičia/zákonní zástupcovia budú schopní porozumieť 
slovenskému jazyku a sú z vybraných regiónov. Pre participantov v systéme starostlivosti 
bude nutnou podmienkou, aby im bol poskytovaný niektorý z ponúkaných typov 
psychosociálnej starostlivosti. Nábor vzorky v systéme starostlivosti prebieha 
prostredníctvom spolupráce s profesionálmi z konkrétnych pracovísk na úrovni preventívnej 
starostlivosti (Liečebno-výchovné sanatórium, Centrum pedagogického psychologického 
poradenstva a prevencie), sociálnej starostlivosti (Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a 
sociálnej kurately na UPSVaR) a zdravotníckej starostlivosti (psychiatrická klinika a 
ambulancia). Participanti v komunitnej vzorke sú regrutovaní cez základné školy. Vzhľadom 
na povahu štúdie je potrebný aktívny súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu s účasťou na 
štúdii. Za účelom získania týchto súhlasov boli kontaktované základné školy a samotní rodičia 
boli oslovovaní prostredníctvom infografiky, pričom súčasťou informovaného súhlasu bola 
stručná informácia o štúdii.  

 
Metodologické výzvy 
Výzva č. 1: Nadviazanie spolupráce s poskytovateľmi 
V rámci tohto projektu bolo nutné nadviazať spoluprácu s organizáciami, z ktorých každá 
pracuje podľa iného legislatívneho rámca, s inými metódami a iným typom klientov. 
Náročnosť práce pomáhajúcich profesionálov vytvára tlak na výkon a kvalitu poskytovaných 
služieb. Preto priestor a ochota spolupracovať na tak náročnom longitudinálnom projekte je 
značne obmedzená. Dôležitý je preto osobný kontakt s vedúcimi pracovníkmi, rovnako ako 
so samotnými poskytovateľmi starostlivosti a ich motivácia, na ktorú je potrebné sa zamerať. 
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Nemalú úlohu zohráva i uzatvorenie zmluvy o spolupráci, ktorej účelom je chrániť všetky 
spolupracujúce subjekty vrátane klientov (respondentov) a presne určiť kompetencie. Ďalším 
dôležitým krokom sa ukázalo byť uzatvorenie dohôd o spolupráci s profesionálmi z 
konkrétnych pracovísk s motivačným finančným ohodnotením, ktoré však musí byť v rámci 
možností rozpočtu projektu. Kľúčovú úlohu pritom zohráva i multidisciplinárne zloženie tímu 
z rôznych oblastí (sociálnej psychológie a psychológie zdravia, verejného zdravotníctva, 
sociálnej práce a hospodárskej ekonómie). Takéto zloženie tímu umožňuje efektívnu 
komunikáciu s rôznorodými spolupracujúcimi organizáciami a pochopenie ich potrieb, ktoré 
otvárajú cestu pre efektívnu spoluprácu. Ďalšími prvkami, ktoré uľahčujú nadviazanie 
spolupráce sú súhlas etickej komisie ako aj podporné stanovisko Ministerstva školstva.  
 
Výzva č. 2: Nadviazanie spolupráce s respondentami 
Kontakt so samotnými respondentami sa líši v závislosti od kohorty, do ktorej respondent 
vstupuje aj od samotného poskytovateľa starostlivosti. Spoločným a najdôležitejším prvkom 
je anonymita respondentov a spôsob práce so získanými údajmi. Nakoľko musíme byť 
schopní dohľadať respondenta aj po troch rokoch, potrebujeme mať jeho kontaktné údaje. 
Zároveň však potrebujeme anonymizovať dotazník tak, aby sme boli schopní spárovať rodiča, 
dieťa a poskytovateľa starostlivosti. Za týmto účelom bol vytvorený softvér, ktorý je okrem 
týchto funkcií schopný tiež automaticky generovať upozornenia pre administrátorov na 
blížiaci sa termín zberu ďalšej vlny u konkrétnych respondentov, rozposielať maily pre 
jednotlivé typy respondentov s odkazmi na online dotazník a párovať a ukladať 
anonymizované údaje do pripravenej databázy.  
 
V komunitnej vzorke sa ukázal byť veľkým problémom odmietanie účasti na výskume zo 
strany rodičov. Doterajší priebeh naznačuje, že približne 17% oslovených rodičov súhlasí so 
vstupom do štúdie. Takto nízke čísla môžu spôsobiť veľké skreslenie získaných údajov. 
Alternatívnou metódou zberu údajov v komunitnej vzorke môže byt „matching“, teda 
párovanie. Každý existujúci respondent zo vzorky v starostlivosti je požiadaný 
o kontaktovanie vhodného respondenta zo svojho okolia, s podobným socio-ekonomickým 
zázemím, v podobnom veku, s deťmi, ktoré nie sú v starostlivosti pre EBP. V prípade, že ani 
táto metóda nepovedie k úspešnejšiemu náboru komunitnej vzorky, je ďalšou možnosťou 
porovnanie získanej komunitnej vzorky s reprezentatívnou vzorkou z veľkej medzinárodnej 
štúdie Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) v základných parametroch. Toto 
porovnanie nám umožní zhodnotiť, nakoľko je nami získaná komunitná vzorka 
reprezentatívna, prípadne akým smerom je skreslená v základných parametroch.  
 
Vo vzorke v starostlivosti je dôležitý vzťah medzi poskytovateľom starostlivosti 
a potenciálnym respondentom. Preto je vhodnejšie pokúsiť sa na prvom stretnutí vytvoriť 
atmosféru dôvery a až na druhom stretnutí sa pokúsiť nadviazať spoluprácu 
s respondentom. Efektívnou sa ukázala byť motivácia samotného poskytovateľa starostlivosti 
pre získavanie respondentov a osobné presvedčenie o užitočnosti projektu. Špecifickou 
skupinou respondentov sú deti z rómskych osád vstupujúce do starostlivosti pre záškoláctvo, 
kde je potrebné klásť dôraz na prácu v teréne v úzkej spolupráci s poskytovateľom 
starostlivosti. Získavanie respondentov spomedzi klientov v starostlivosti je založené na 
participatívnom prístupe. Participatívny výskum je pomerne široko definovaný ako 
“systematické skúmanie, v spolupráci s tými, ktorí sú skúmanou problematikou zasiahnutí, s 
cieľom zhromaždiť vedomosti nevyhnutné pre tvorbu efektívnych odporúčaní a riešení 
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určených cieľovej skupine” (4). Kľúčovou sa v rámci participatívneho výskumu stáva 
integrácia teoretických a metodologických skúseností výskumníkov s praktickými 
vedomosťami a skúsenosťami účastníkov z cieľovej výskumnej skupiny do vzájomne sa 
posilňujúceho partnerstva (3). 
Výzva č. 3: Spôsob administrácie dotazníka 
Nakoľko v štúdii rátame s rôznorodou klientelou poskytovateľov starostlivosti bolo nutné 
tomuto prispôsobiť aj spôsob administrácie dotazníkov. Ako ideálny sa javí on-line zber 
údajov, pri ktorom je každému respondentovi pridelené jedinečné prihlasovacie meno 
a heslo do systému Softcare, ktorý priamo pre neho vygeneruje dotazník. Ak však 
respondentovi tento spôsob nevyhovuje, je potrebné mať pripravenú papierovú verziu 
dotazníka. Tento môže respondent dostať a vrátiť poštou prípadne mu môže byť doručený 
osobne prostredníctvom poskytovateľa starostlivosti, školy alebo školeným 
administrátorom. V závislosti od gramotnosti respondenta je potom možné pristúpiť 
k asistovanému vypĺňaniu dotazníka, s pomocou školeného administrátora spôsobom, ktorý 
v minimálnej možnej miere zasahuje do súkromia respondenta, neovplyvňuje odpoveď 
respondenta ale pomáha mu pochopiť správne otázky a viesť ho pri vypĺňaní dotazníka (5). 
 
Výzva č. 4: Zloženie dotazníkovej batérie 
Najčastejším spôsobom merania zdravia a so zdravím súvisiaceho správania u dospievajúcich 
je administrácia sebaposudzujúcich retrospektívnych dotazníkov, ktoré mapujú zdravie a 
zisťujú účasť na správaní súvisiacom so zdravím. Výhodou je ich časová aj finančná 
efektívnosť, teda možnosť zozbierať informácie od veľkého množstva respondentov v 
krátkom čase. Brenner, Billy a Grady (2003) v ich prehľade štúdií zameraných na reliabilitu a 
validitu sebaposudzujúcich dotazníkov v oblasti zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 
potvrdili uspokojivú úroveň ich reliability i validity. V našej štúdii sme sa posunuli o krok ďalej 
použitím triangulácie, čo je výkonná technika, ktorá umožňuje overenie získaných dát 
pomocou verifikácie z dvoch alebo viacerých zdrojov. V našom prípade ide o získavanie 
informácií od detí a dospievajúcich, zároveň od ich rodičov/zákonných zástupcov a od 
poskytovateľov preventívnej, sociálnej či zdravotníckej starostlivosti. Pri výbere meracích 
nástrojov sme prihliadali na psychometrické charakteristiky, ale i na medzinárodnú 
porovnateľnosť týchto nástrojov. Mnohé meracie nástroje prešli obojstranným prekladom a 
posudzovali sme kultúrnu senzitívnosť prevzatých meracích nástrojov, ktoré sme následne 
použili v pilotnej štúdii. Získané údaje boli analyzované, pričom sme kontrolovali sme ich 
psychometrické vlastnosti ako i rozloženie indikátorov v populácii. Z týchto údajov budú 
publikované metodologické články, ktoré nám umožnia ďalšie používanie týchto prevzatých 
meracích nástrojov v ďalších dotazníkových zberoch.  
 
Závery 
Významným prínosom z metodologického pohľadu je snaha pozrieť sa  na systém 
starostlivosti ako na celok v celej jeho komplexnosti a použitím longitudinálneho dizajnu 
priniesť v porovnaní s prierezovými štúdiami kvalitnejšie a novšie poznatky o výsledkoch 
intervencií aj na individuálnej úrovni. Tento prístup je považovaný za inovatívny v porovnaní 
s predchádzajúcimi projektmi, keďže ide ďaleko nad rámec opisu a overovania jedného 
osvedčeného postupu. Príkladom riešenia môže byť zlepšenie kvality a bezpečnosti 
starostlivosti podporením profesionálov v dobrom načasovaní posudzovania potrieb 
klientov; zlepšenie súladu medzi problémami detí/dospievajúcich a ich rodín a poskytovanou 
starostlivosťou prostredníctvom optimalizácie rozhodovacích procesov.  



 
 

290 
 

 
 
 
 
Poďakovanie 
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. 
APVV-15-0012 a Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV na základe zmluvy č. 
1/0981/15. 
 
Literatúra  
1. World Health Organization. Child and adolescent mental health policies and plans. (2005). Geneva: 

WHO; Available from: http://www.who.int/ mental_health/policy/Childado_mh_module.pdf. 
2. Aschengrau, A., Seage III., G. R. (2008). Essentials of epidemiology in public health. Sudbury, 

Massachusetts: Jones and Bartlett publishers. 
3. Green, L. W., George, M. A., Daniel, M., Frankish, C. J., Herbert, C. J., Bowie, W. R., & O’Neill, M. 

(1995). Study of participatory research in health promotion.Ontario: The Royal Society of Canada. 
4. Cargo, M., Mercer, S. L. (2008). The value and challenges of participatory research: Strengthening its 

practice. Annual Review of Public Health, 29, 325-350. 
5. Tourangeau R, Smith TW. (1996). Asking sensitive questions: the impact of data collection mode, 

question format, and question context. Public Opinion Quarterly, 60, 275-304. 
6. Brener, N. D., Billy J. O. G., Grady W. R. (2003). Assessment of factors affecting the validity of self-

reported health-risk behavior among adolescents; Evidence from scientific literature. Journal of 
Adolescent Health, 33, 436-457. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

291 
 

 
 
 
 
 

PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE AKO VÝKON PRÁCE  

VO VEREJNOM ZÁUJME 

S. CAPÍKOVÁ, V. OZOROVSKÝ1 

1 Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave,  
Sasinkova 2, 813 72 Bratislava 

 
Abstrakt 
Úvod: Ochrana zdravia obyvateľstva sa v súčasnosti zaraďuje medzi dôležité záväzky štátu, 
potvrdené medzinárodným právom. Výkon práce v zdravotníctve kvalifikovanými osobami je 
dôležitým predpokladom ochrany verejného zdravia a fungovania a rozvoja zdravotníctva.  
Cieľom výskumu je identifikácia pracovnoprávneho postavenia zdravotníckych pracovníkov 
v súčasnosti v kontexte právnej úpravy výkonu práce vo verejnom záujme. 
 
Materiál a metodika: Štúdium dokumentov, právna hermeneutika.  
 
Výsledky: Verejný záujem je v súčasnosti legisatívne definovaný ako záujem, ktorý prináša 
majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Právne 
postavenie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje najmä zákon č.552 
z roku 2003, ktorý ukladá zamestnancom rôzne obmedzenia a upravuje zodpovednosť za 
škodu odlišne od iných predpisov pracovného práva, odlišne od výkonu štátnej služby. 
 
Závery: Práca v zdravotníctve v sebe nesie črty verejnoprospešnej činnosti. V súčasnosti štát 
na plnenie úloh v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva vytvoril osobitné inštitucionálne 
predpoklady. 
 
Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0100/16 Zdravotníctvo na Slovensku v 
rokoch 1948 – 1966.  
 
Úvod 
Ochrana zdravia obyvateľstva sa v súčasnosti zaraďuje medzi dôležité záväzky štátu, 
potvrdené medzinárodným právom. Výkon práce v zdravotníctve kvalifikovanými osobami je 
dôležitým predpokladom ochrany verejného zdravia a fungovania a rozvoja zdravotníctva. 
Začiatky novodobého slovenského verejného zdravotníctva môžeme datovať do 
medzivojnového obdobia, kedy sa v podmienkach novej štátnosti – Československej 
republiky, menilo pojatie úloh štátu a menila sa aj organizácia zdravotníctva. Existoval 
inštitút úradných lekárov, ktorí boli štátnymi zamestnancami, a vykonávali úlohy zdravotnej 
polície, disponovali širokými kontrolnými právomocami, poskytovali prvú pomoc, poučenie 
o prevencii, očkovanie proti kiahňam, a vykonávali hlásenia právne definovaných 
epidemiologicky významných skutočností. (1)  
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V súčasnosti je výkon štátnej služby právne oddelený od výkonu práce vo verejnom záujme, 
ktorý je regulovaný predpismi pracovného práva. Základným kódexom  regulujúcim 
pracovnoprávne vzťahy v SR je Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z.z.). Upravuje základné 
predpoklady vzniku a ukončenia pracovnoprávnych vzťahov. Vymedzuje práva a povinnosti 
zamestnanca a vedúceho zamestnanca, pracovnú disciplínu, otázky pracovnoprávnej 
zodpovednosti, odmeňovanie, odstupné, odchodné, účasť na ďalšom vzdelávaní 
zamestnancov, problematiku pracovného času a času odpočinku,  a i.. Prioritne sa na 
pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vzťahuje 
Zákonník práce (ako lex generalis), ak iný zákon alebo osobitný predpis (ako lex specialis) 
neustanovuje inak. (2) 
 
Východiskovým právnym predpisom, upravujúcimi právne vzťahy zamestnancov a 
zamestnávateľov vo verejnom sektore, je zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme, v znení neskorších predpisov (3). Zákon sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí 
vykonávajú u zamestnávateľa v pracovnom pomere činnosti remeselné, manuálne alebo 
manipulačné s prevahou fyzickej práce. Platové otázky upravuje nadväzujúci zákon 
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, v znení neskorších predpisov. Katalógy pracovných činností pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní určilo nariadenie vlády č.241/2004 Z.z. Dňa 14. 
Decembra 2016 bolo prijaté Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Materiál a metóda 
Pri výskume sme sa  opierali o právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, 
 literatúru a zdroje zo súčasnej historiografie. Právne predpisy boli analyzované postupmi 
právnej hermeneutiky.  
 
Výsledky 
Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy, zákon č. 552/2003 Z.z. reguluje pracovnoprávne 
postavenie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k vybranému okruhu 
zamestnávateľov, ktorými sú: 

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky (VÚC) a právnické osoby, ktorým zákon 
zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo 
právnických osôb v oblasti verejnej správy (napr. Sociálna poisťovňa),  

b) právnické osoby zriadené zákonom (napr. ÚDZ SR) a právnické osoby zriadené 
štátnym orgánom, obcou alebo VÚC podľa osobitného zákona (napr. nemocnice, 
polikliniky kúpele, a pod.),  

c) právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku SR, obcou 
alebo VÚC, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, Fondu národného 
majetku SR, obce alebo VÚC je viac ako 67 %,  

d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo VÚC, u ktorých väčšinu 
členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje zakladateľ. 

 
Verejný záujem je definovaný ako záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný 
prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, 
ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c) (napríklad univerzitné nemocnice), 
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výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto 
právnických osôb podľa Obchodného zákonníka. Naproti tomu osobný záujem je taký, ktorý 
prináša majetkový alebo iný prospech zamestnancovi/jemu blízkym osobám. Rozpor 
záujmov podľa tohto zákona je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem 
pred verejným záujmom. 
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme  musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu 
práce vo verejnom záujme. Spĺňa ich fyzická osoba, ktorá: 

- má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
- je bezúhonná,  (bezúhonnosť  sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším 

ako tri mesiace, na požiadanie vedúceho pracovníka je zamestnanec povinný výpis 
predložiť. Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol 
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, pričom vôbec nemusí ísť o trestný čin 
ktorý súvisí so zdravotníctvom), 

- spĺňa kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný 
predpis, 

- má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný 
predpis, 

-  bola zvolená alebo vymenovaná, ak tento zákon alebo osobitný predpis voľbu alebo 
vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme. 
Vymenovanie je predpokladom výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby 
ak je zriadená štátnym orgánom (napr. MZ SR).  

 
Ďalším špecifikom je funkčná podriadenosť zamestnancov - zamestnancov, ktorí sú blízkymi 
osobami, a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi 
osobami (v zmysle Občianskeho zákonníka), nemožno zaradiť do vzájomnej priamej 
podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej alebo 
účtovnej kontrole druhého. Uvedené neplatí pre zamestnancov zastupiteľských úradov SR v 
zahraničí a zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci zamestnanec, 
ktorý je štatutárnym orgánom.  
 
Povinnosti a obmedzenia zamestnanca upravuje  najmä §8 zákona. Zamestnanec je povinný: 
a) dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 
rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,  
b) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, 
čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,  
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo 
verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to 
aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán 
alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Povinnosť 
mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. 
d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov, 
e) nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný 
prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; 
táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,  
f) zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce 
zamestnávateľa,  
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g) oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom 
konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa,  
h) oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že 
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola 
obmedzená. (3) 
Zamestnanec nesmie vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho 
dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť. Taktiež 
nesmie, ak takáto činnosť nevyplýva zamestnancovi priamo z výkonu práce vo verejnom 
záujme, sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú alebo právnickú osobu obchodný styk 
s presne určeným okruhom subjektov  (so štátom, obcou, VÚC, štátnym podnikom, s 
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou 
zriadenou VÚC... atd. Podľa §8 ods.2 písm.b)) (3). 
 
Zamestnanec ďalej nesmie: 
- požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie 
darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme; to neplatí, ak 
ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle pri výkone práce vo verejnom záujme 
alebo na základe zákona alebo zamestnávateľom,  
- nadobúdať majetok od štátu, obce, VÚC alebo Fondu národného majetku SR inak ako vo 
verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis neustanovuje inak,  s výnimkou, 
ak obec alebo VÚC zverejní podmienky nadobudnutia majetku; to sa vzťahuje aj na osoby 
blízke zamestnancovi,  
- používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný prospech,  
- zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po skončení 
výkonu týchto prác,  
- poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme. 
 
Ďalšie obmedzenia podľa §9 sa vzťahujú na: podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti 
vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho  orgánu, a členstvo v 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch, ako aj na výkon zárobkovej činnosti ktorá 
je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, bez jeho súhlasu. Obmedzenia pre 
vedúceho, ktorý je štatutárnym orgánom (napr. riaditeľa fakultnej nemocnice), sa však 
nevzťahujú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach 
alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec (mesto) a 
vyšší územný celok, na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú a 
publicistickú činnosť, literárnu a umeleckú činnosť, činnosť sprostredkovateľa alebo 
rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku alebo správu majetku 
svojich maloletých detí, na činnosť v poradnom orgáne vlády, na činnosť člena v rozkladovej 
komisii a na činnosť, ktorá vyplýva z projektov financovaných z programov Európskej únie. 
Činnosť znalca alebo tlmočníka môžu títo vedúci zamestnanci podľa odsekov 1 a 2 vykonávať 
len vtedy, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, pre iný štátny orgán, pre obec alebo vyšší 
územný celok.  
 
Je praktické, ak zamestnávateľ v pracovnom poriadku určí činnosti, ktoré sú zhodné alebo 
obdobné s predmetom činnosti zamestnávateľa, ktoré zamestnanec  vykonávať nesmie. 
Zamestnancej a tak môže požiadať zamestnávateľa alebo ním poverenú fyzickú osobu 
(preukázateľným spôsobom) o vydanie predbežného stanoviska, či určité konanie alebo 
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nekonanie pri výkone práce vo verejnom záujme je v rozpore s povinnosťami a 
obmedzeniami, ktoré sú ustanovené týmto zákonom. 
 
Vedúci zamestnanec ktorý je štatutárnym orgánom, ale aj iný vedúci zamestnanec, je 
povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia do funkcie, ďalej vždy 
do 31. marca každého kalendárneho roka, v rozsahu podľa osobitného predpisu (§ 63 ods. 2 
a 3 zákona č. 400/2009 Z. z.) na predpísanom tlačive.  
 
V oblasti zodpovednosti za škodu sú určené striktné pravidlá: 
- Zamestnávateľ je ex lege povinný požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu 
zamestnanec zodpovedá.  
- Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ. Ak škodu spôsobil zamestnanec, ktorý je 
štatutárnym orgánom sám alebo spoločne s podriadeným zamestnancom, náhradu škody 
určí orgán uvedený v §4 – t.j. v postavení zamestnávateľa je voči štatutárovi orgán ktorý ho 
vymenoval alebo zvolil, štatutárny orgán nadriadeného orgánu alebo zriaďovateľa, vedúci 
ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí. 
- Náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti môže zamestnávateľ určiť nižšou sumou, ako je 
skutočná škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného 
zárobku zamestnanca. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je nižšia ako jeden 
funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca, suma náhrady škody musí byť 
najmenej jedna tretina skutočnej škody. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je 
vyššia ako štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca, suma náhrady škody musí byť najmenej jeden funkčný plat alebo priemerný 
mesačný zárobok zamestnanca.  
- Ak zamestnanec uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže 
zamestnávateľ upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody.  
- Upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody nie je možné, ak ide o zodpovednosť 
zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, 
a o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, ani ak bola škoda spôsobená 
úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej alebo psychotropnej látky.  
 
Medzi určité výhody patrí, že v kolektívnej zmluve uzavretej na úrovni zástupcov 
zamestnancov a azmestnávateľov v konkrtnej zamestnávateľskej organiuzácii možno 
dohodnúť zvýšenie odchodného (najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo priemerného 
mesačného zárobku), a odstupného( najviac o dvojnásobok funkčného platu alebo 
priemerného mesačného zárobku). 
 
Ak fyzická alebo právnická osoba upozorní zamestnávateľa na porušenie povinnosti alebo 
obmedzenia zamestnancom podľa tohto zákona, zamestnávateľ je povinný zistiť, či 
zamestnanec porušil povinnosti alebo obmedzenia, a do 30 dní od prijatia upozornenia 
oboznámiť túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu s výsledkom, ako aj s prijatým 
opatrením.  Zamestnávateľ je povinný takto postupovať, ak písomné upozornenie je 
podpísané, je z neho zrejmé, kto ho podáva, akého porušenia povinnosti alebo obmedzenia 
zamestnanca sa týka vrátane uvedenia skutočností, z ktorých možno odvodiť porušenie 
povinnosti alebo obmedzenia. Tým nie je dotknuté právo zamestnávateľa vyvodiť 
pracovnoprávnu zodpovednosť voči každému zamestnancovi, u ktorého zamestnávateľ zistí 
porušenie povinností alebo obmedzení podľa tohto zákona alebo Zákonníka práce. 
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Diskusia a závery 
 Hoci liečenie ľudí patrí medzi činnosti ktoré prispievajú k spoločnému dobru obyvateľstva, 
zdravotná starostlivosť bola dlho poskytovaná prevažne formou súkromnej praxe, pričom 
„normy o výkone lekárskej praxe obsiahnuté v zákone č.XIV z roku 1876 platili aj v prvom 
desaťročí existencie ČSR.  (1) Práca v zdravotníctve v sebe niesla prvky verejnoprospešnej 
činnosti a snahu štátu o jej systematický výkon kvalifikovanými osobami ako predpoklad 
ochrany verejného zdravia.  V súčasnosti štát na plnenie úloh v oblasti ochrany zdravia 
obyvateľstva vytvoril osobitné inštitucionálne predpoklady. Osobitné právne postavenie 
zamestnancom vybraných právnych subjektov, ktoré plnia úlohy štátu v oblasti verejného 
zdravotníctva, vyplýva z osobitnej právnej úpravy – zákona o výkone práce vo verejnom 
záujme. Oproti bežným zamestnancom, majú pri výkone práce viac obmedzení, prísnejšiu 
kontrolu spôsobilosti a vyššiu zodpovednosť za škodu. 
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PROFESIONÁLNY STRES 

R. ČECHO, V. ŠVIHROVÁ, H. HUDEČKOVÁ 

Ústav verejného zdravotníctva, JLF UK, Martin 
 
Abstrakt: 
Úvod: Pracovný stres je druhým najčastejšie uvádzaným zdravotným problémom súvisiacim 
s prácou. Možno mu pripísať pravdepodobne 50 až 60 % všetkých vymeškaných pracovných 
dní. Cieľom práce bolo poukázať na psychosociálne riziká pri práci.  
 
Materiál a metodika: Literárna rešerš, údaje o vývoji počtu rizikových prác boli čerpané 
z Výročných správ o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za roky 
2010 až 2015. 
 
Výsledky: Identifikácia a hodnotenie miery psychickej pracovnej záťaže má výrazný vplyv na 
zdravie a kvalitu života zamestnancov. Na Slovensku sa počet zamestnancov vykonávajúcich 
prácu s nadmernou psychickou záťažou od roku 2010 zvyšuje. Najvyššie zastúpenie majú 
ženy, v oblasti pomáhajúcich profesií (zdravotníctvo, oblasť sociálnej pomoci a školstvo). 
Rozlišuje sa senzorická záťaž (požiadavky na činnosť periférnych zmyslových orgánov), 
mentálnu záťaž – nároky na psychické funkcie (pozornosť, pamäť, rozhodovanie) 
a emocionálna záťaž (afektívna odpoveď).  
 
Záver: Psychickú pracovnú záťaž je potrebné identifikovať a hodnotiť jej mieru, nakoľko má 
výrazný vplyv na zdravie a kvalitu života zamestnancov. 
 
Úvod 
Problematika profesionálneho stresu a jeho vplyv na zdravie je v oblasti verejného 
zdravotníctva a ochrany zdravia pri práci veľmi aktuálna. V súčasnosti sa udáva nárast 
profesií s prevažne psychickou zložkou záťaže i v súvislosti s nepriaznivými údajmi 
o duševnom zdraví populácie. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci (Occupational Safety and Health Administration OSHA) je pracovný stres druhým 
najčastejšie uvádzaným zdravotným problémom súvisiacim s prácou a pravdepodobne 50 až 
60 % všetkých vymeškaných pracovných dní možno pripísať pracovnému stresu (19). Zo 
strany zamestnávateľov je trend vyžadovať od pracovnej sily potrebnú kvalifikáciu, značnú 
mieru flexibility a to tak ohľadom pracovno – právnych vzťahov ako aj organizácie práce. 
Psychická pracovná záťaž je faktor, ktorý ovplyvňuje zdravie a celkovú kvalitu života. Zvýšená 
psychická záťaž vplyvom práce môže mať z dlhodobého hľadiska negatívne psychické 
(syndróm vyhorenia – burnout syndróm) a sociálne dopady (práceneschopnosť) a podieľa sa 
aj na vzniku mnohých chronických ochorení (7, 8). Posúdenie psychofyziologickej odozvy na 
pracovnú záťaž pomáha v orientácii problémov na pracovisku a je predpokladom pre 
riadenie, resp. odstraňovanie neprimeranej neuropsychickej záťaže (5).  
 
Cieľom práce bolo poukázať na psychosociálne riziká pri práci a nutnosť venovať pozornosť 
posudzovaniu a eliminácii faktorov spôsobujúcich psychické zaťaženie pri práci. 
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Materiál a metodika 
V práci sme použili metódu literárnej rešerše. Údaje sme získali z knižničných a internetových 
zdrojov predovšetkým legislatívnych, ako i odborných a vedeckých článkov. Údaje o vývoji 
počtu rizikových prác sme čerpali z Výročnej správy o činnosti Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky za obdobie rokov 2010 až 2015. Legislatívne požiadavky týkajúce sa 
posudzovania a hodnotenia rizikových prác sme čerpali z aktuálne platnej legislatívy (Zákon 
MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Vyhláška MZ SR č. 
542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou a senzorickou záťažou pri 
práci, Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií). 
 
Výsledky 

A. Pracovný stres a psychosociálne riziká 

Psychická pracovná záťaž je definovaná ako proces psychického spracovávania a zdolávania 
požiadaviek a vplyvov pracovného prostredia, pričom nároky pracovného prostredia môžu 
byť väčšie ako pracovná potencia (1). Rozlišujeme senzorickú záťaž (požiadavky na činnosť 
periférnych zmyslových orgánov), mentálnu záťaž – nároky na psychické funkcie (pozornosť, 
pamäť, rozhodovanie) a emocionálnu záťaž (afektívna odpoveď) (1). Psychosociálnym 
rizikám možno predchádzať, nakoľko vznikajú v dôsledku zlého plánovania, riadenia 
a organizovania práce (19, 8).  
 
V dôsledku dlhodobej zvýšenej psychickej záťaže vznikajú psychické, fyzické a sociálne 
dôsledky. Patria k nim chronický stres súvisiaci s prácou, burnout syndróm alebo depresia 
(11, 3). Vplyvom pôsobenia chronického stresu v práci sa môžu rozvinúť tiež chronické 
kardiovaskulárne ochorenia, metabolické ochorenia, ochorenia podporno-pohybového 
aparátu (4,8,11).  
 
Medzi podmienky práce, ktoré vedú k vzniku psychosociálnych rizík na pracoviskách, 
môžeme zaradiť najmä nadmerné pracovné zaťaženie spojené s časovou tiesňou, 
nedostatočné vymedzenie pracovných úloh a nedostatočné zapojenie zamestnanca do 
rozhodovacích procesov, neistota zamestnania a platové ohodnotenie (11,2). Zamestnanci 
zažívajú stres v prípade, ak sú nároky vyplývajúce z ich práce neúmerné. Netreba si ich 
zamieňať s podmienkami, ktoré môžu byť stimulujúce.  
 
Zvýšená pracovná záťaž nie je len problémom jednotlivca, ale aj problémom zamestnávateľa, 
nakoľko zvyšuje náklady organizácie spojené s práceneschopnosťou a predčasným 
odchodom personálu do dôchodku (19). Ďalším negatívnym dopadom pre organizáciu sú 
zamestnanci trpiaci distresom, ktorí sú oveľa náchylnejší k pracovným úrazom, majú 
problémy s koncentráciou a rozhodovaním, nie sú schopní efektívne manažovať, majú 
potlačenú kreativitu a sú konfliktnejší v oblasti interpersonálnych vzťahoch (10). Ideálne 
pracovné prostredie poskytuje oporu, zamestnanci sú náležite vyškolení a motivovaní 
k lepšiemu výkonu podľa svojich najlepších možností. 
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B. Legislatívne požiadavky na ochranu zdravia v SR 

Na Slovensku sa počet zamestnancov vykonávajúcich prácu s nadmernou psychickou záťažou 
od roku 2010 zvyšuje. Najvyššie zastúpenie majú ženy, nakoľko najviac rizikových prác 
z hľadiska zvýšenej psychickej záťaže je v oblasti pomáhajúcich profesií (zdravotníctvo, oblasť 
sociálnej pomoci a školstvo), ktoré vyplývajú z profesiogramu a z pracovnej náplne. 
Zamestnanci v zdravotníctve, školstve a oblasti sociálnej pomoci vykonávajú prácu veľmi 
často pod časovým tlakom, neovplyvňujú si tempo práce, pri práci sú v úzkom kontakte 
s pacientmi, vykonávajú zmenovú prácu a majú vysokú zodpovednosť za odvedenú prácu 
a pracovné výkony. Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu vo faktore zvýšená 
psychická pracovná záťaž za obdobie rokov 2010 až 2015 je uvedený v tabuľkách 1 a 2. 
 
Tab. 1 Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce vo faktore zvýšená psychická pracovná záťaž 
v Slovenskej republike, roky 2010 až 2015 (upravené podľa UVZ SR, 2015). 

 
Tab. 2 Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce vo faktore zvýšená psychická pracovná záťaž 
v Žilinskom kraji, rok 2015 (upravené podľa UVZ SR, 2015). 

Rizikový faktor 

Počet exponovaných zamestnancov  

3. kategória 

Psychická pracovná záťaž 

celkom žien 

Okres: 

Martin 699 589 

Žilina 705 662 

Čadca 334 269 

Liptovský Mikuláš 253 193 

 

 
Riadenie psychosociálnych rizík v pracovnom živote vyplýva z právnych predpisov Európskej 
únie a Slovenskej republiky. Smernica EÚ 89/391/EH o zlepšovaní bezpečnosti a ochrany 
zdravia zamestnancov, ktorá je rámcovou pre členské štáty Európskej únie, zaraďuje 
profesionálny stres a s ním spojené psychosociálne riziká do právneho rámca bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (19). V podmienkach platnej legislatívy na Slovensku stanovuje 
požiadavky na ochranu zdravia pred zvýšenou psychickou pracovnou záťažou Zákon MZ SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Povinnosti zamestnávateľa, 
hodnotenie, posudzovanie a riadenie rizík upravuje Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. 

Rizikový 
faktor 

Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii 

Psychická 
pracovná 
záťaž 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2767 2620 2958 3461 3474 3668 
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o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou a senzorickou záťažou pri práci. 
Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórii 
upravuje Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórií. V zmysle vyhlášky sa za zvýšenú psychickú záťaž 
považujú práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík 
práce a pracovného prostredia dosahuje najvyšší stupeň podľa použitej  metódy. 
 
Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže je podkladom pre kategorizáciu prác a vyhlasovanie 
rizikových prác. Kritériom zvýšenej psychickej záťaže bolo podľa legislatívy platnej do 1. 
marca 2016 dosiahnutie 4. stupňa použitej metódy alebo dosiahnutie 3. stupňa metódy 
charakteristík práce a pracovného prostredia a súčasne dosiahnutie najvyššieho stupňa v  
subjektívnom hodnotení. Vplyvom legislatívnej úpravy účinnej od 1. marca 2016 sa pri 
kategorizácii prác vypustilo kritérium subjektívneho posudzovania práce z hľadiska 
psychickej pracovnej záťaže zamestnancami. Subjektívne posudzovanie práce 
zamestnancami (Meisterov dotazník) ostáva naďalej súčasťou posúdenia psychickej 
pracovnej záťaže podľa prílohy č. 5 bod B k Vyhláške MZ SR č. 542/2007 Z. z. o ochrane 
zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou 
pri práci, no nie je kritériom určenia kategórie práce. 
 

C. Metódy objektivizácie psychickej pracovnej záťaže 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pred zvýšenou psychickou pracovnou záťažou sa 
používajú viaceré metodiky, ako napr. nepriame hodnotenie prostredníctvom charakteristík 
práce a pracovného prostredia, dotazníkové metódy založené na subjektívnej odozve 
organizmu, psychologické výkonové testy, psychofyziologické testy a biochemické testy (12).  
 
V súlade so Zákonom MZ SR č. 355/2007 Z. z. (§38, ods. 3) je zamestnávateľ v oblasti ochrany 
zdravia pred psychickou záťažou povinný zabezpečiť posúdenie psychickej pracovnej záťaže 
a zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia a znížia túto pracovnú 
záťaž na najnižšiu a dosiahnuteľnú mieru. Podľa Vyhlášky MZ SR č. 542/ 2007 Z. z. sa v bežnej 
praxi používa metóda nepriameho hodnotenia charakteristík práce a pracovného prostredia 
a metóda hodnotenia subjektívnej odozvy (Meisterov dotazník). Pri hodnotení sa prihliada aj 
na senzorickú záťaž pri práci. Metóda nepriameho hodnotenia zahŕňa objektívne 
zhodnotenie konkrétnych charakteristík práce a pracovného prostredia (nárazová práca 
alebo práca pod časovým tlakom, vnútené pracovné tempo, monotónnosť práce, hluk a iné 
narúšajúce vplyvy, sociálne interakcie, hmotná a organizačná zodpovednosť, riziko ohrozenia 
zdravia, práca na zmeny, nadčas alebo nočná práca, neštandardné pracovné prostredie 
a fyzická nepohoda). Tieto štandardné metódy slúžia ako základný skríningový nástroj 
v zaraďovaní prác do kategórií vo faktore psychická pracovná záťaž (5).  
 
Metóda hodnotenia subjektívnej odozvy pracovnej činnosti na psychiku zamestnancov podľa 
Meistera sa využíva pri orientačnom vyšetrení rôznych profesií. Dotazníková metóda slúži na 
odhalenie pracovísk so špecifickými problémami, pretože pracovné skupiny sa pri podobnom 
charaktere práce od seba odlišujú sociálno – psychologickými okolnosťami (motivácia k práci, 
stabilita, interpersonálne vzťahy atď.) (6). Interpretácia výsledkov sa vykonáva pomocou 
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klasifikácie záťaže podľa stupňov – hodnotenie záťažových tendencií (stupeň 1, 2 ,3). 
Záťažové tendencie pozostávajú z troch faktorov – preťaženie, monotónia a nešpecifický 
faktor. Stupeň záťaže sa u každej profesie definuje podľa počtu získaných bodov. 
 
V procese vývoja metodických postupov je snaha komplexne zachytávať následky záťažovej 
expozície za dlhšie časové obdobie (1). Klasickou metódou v pracovnej psychológii sú 
psychologické výkonové testy. Metóda zahŕňa sledovanie funkčného stavu CNS v kognitívnej, 
senzorickej a senzomotorickej oblasti u osoby, ktorá rieši štandardizovanú úlohu. Miera 
ovplynenia funkčného stavu sa určí porovnávaním výkonu pred záťažou a po záťaži. Využitie 
v procese hodnotenia psychickej záťaže nachádza aj psychologická analýza, resp. 
profesiogram (charakteristika práce a opis pracovných činností) (1). Priame meranie 
fyziologických reakcií na stres umožňuje kvantifikovať zmeny v kardiovaskulárnom (srdcová 
frekvencia, krvný tlak), v autonómnom nervovom systéme (zmeny vodivosti kože, EEG, EMG) 
a endokrinnom (biochemické parametre) systéme (1). K základným biochemickým 
ukazovateľom chronického stresu radíme kortizol. Stanovenie koncentrácií v slinách sa 
ukazuje ako výhodné pre hodnotenie chronického stresu. Toto vyšetrenie je jednoduché 
a neinvazívne a hladiny kortizolu korelujú s hladinami v krvi (nie sú závislé na slinotoku). 
Vzorky je možné skladovať až 5 dní a nie je potreba predúpravy danej vzorky, ako napr. pri 
moči). Takéto vyšetrenie slinného biomarkera ponúka nový prístup v oblasti ochrany zdravia 
pri práci (12). 
 
Záver 
Psychickú pracovnú záťaž je potrebné identifikovať a hodnotiť jej mieru nakoľko má výrazný 
vplyv na zdravie a kvalitu života zamestnancov. Účinnou prevenciou vzniku profesionálneho 
stresu a psychosociálnych rizík vplyvom práce je vyhľadávanie profesií a pracovísk, v ktorých 
hrozí nárast psychických problémov. Posúdenie psychofyziologickej odozvy na pracovnú 
záťaž je základným predpokladom pre identifikáciu zdrojov neprimeranej záťaže (5). 
 Výsledky sú podkladom pre návrhy opatrení s cieľom odstrániť riziká, napr. v zmysle úpravy 
režimu práce a odpočinku, výberu zamestnancov, organizácie práce, zdravotného dohľadu a 
iných (5).  
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KVALITA  A ŠPECIFIKÁ ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB 

V. Jakušová 

Ústav verejného zdravotníctva,  Univerzita Komenského v Bratislave, 
Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

 
Abstrakt 
Kvalita sa stala integrálnou súčasťou celej spoločnosti a imanentnou zložkou každodenného 
života. Integrálne chápaná kvalita predstavuje proces, ktorý svojim obsahom, črtami, 
výkonom a ekonomickými kritériami má spĺňať očakávania zákazníkov. 
 
Cieľom príspevku bolo objasniť problematiku kvality a poukázať na špecifiká  zdravotníckych 
služieb. Zdravotnícke služby predstavujú zmiešaný kolektívny statok pod ochranou a 
netrhový statok. Kvalitne poskytovať zdravotnícke služby znamená, že musia byť 
poskytované nielen včas a efektívne, ale musia byť dostupné a bezpečné. A preto jedným 
z nosných pilierov systémov manažérstva kvality je predchádzanie vzniku možných nezhôd. 
Zavedenie systémov manažérstva kvality vedie k znižovaniu nákladov, k zvyšovaniu 
produktivity práce a k zlepšovaniu kvality zdravotníckych služieb. V súčasnom období sa 
zdravotnícke zariadenia zapájajú do získania certifikátu kvality podľa najnovších kritérií STN 
EN ISO 9001:2016.  Manažérstvo kvality má nepopierateľný význam pri poskytovaní 
zdravotníckych služieb. Jeho praktické uplatnenie poskytuje zdravotníckym organizáciám 
lepšiu organizovanosť, výkonnosť a stabilitu. Ovplyvňuje nielen pacientov, ale aj 
zamestnancov a tým aj celkový proces poskytovania zdravotníckych služieb.  
Kľúčové slová: kvalita, zdravotnícke služby, systém manažérstva kvality, normy ISO 9000   
 
Úvod 
V posledných dvoch desaťročiach sa záujem o kvalitu enormne zvýšil a dá sa povedať, že 
kvalita sa stala neodmysliteľnou súčasťou predajnosti každého produktu a  služby.  Normy 
ISO 9000 majú organizáciám všetkých typov a veľkostí pomôcť zavádzať a prevádzkovať 
efektívny systém manažérstva kvality (Quality Management System - QMS). Ide o systém 
manažérstva, ktorý slúži na usmerňovanie a riadenie organizácie s ohľadom na kvalitu. 
Manažérstvo kvality predstavuje koordináciu činností všetkých  organizačných jednotiek 
organizácie tak, aby poskytované služby mali vlastnosti zhodné s požiadavkami (14-16). Platí 
to aj pre zdravotníctvo ako nevýrobné odvetvie národného hospodárstva. Vzhľadom k tomu, 
že medicína pracuje s najcennejším materiálom – ľudským zdravím, bola kvalita zdravotnej 
starostlivosti vždy vnímaná oveľa intenzívnejšie a predstavovala základnú hodnotu 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti (5, 11).  
Cieľom príspevku bolo objasniť problematiku kvality a poukázať na špecifiká  zdravotníckych 
služieb. 

 
Vybrané prístupy k riadeniu kvality 
Moderné prístupy k budovaniu manažérstva kvality boli výrazne ovplyvňované prácami a 
pôsobením najvýznamnejších, najmä amerických a japonských odborníkov 20. storočia - 
Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa.  Každý z nich svojimi poznatkami a ich 
praktickou aplikáciou významne prispel k ďalšiemu rozvoju kvality.  
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Americký profesor W. E. Deming je považovaný za „otca japonského riadenia kvality“. V 
Japonsku predstavil použitie štatistických metód v oblasti kvality. Japonská cena za kvalitu 
má názov „Demingova cena“ a udeľuje sa od roku 1951. Deming je autorom dnes už klasickej 
metódy zlepšovania PDCA ako systémového prístupu k trvalému zlepšovaniu kvality (Obr. 1, 
9): 
 Plánuj (Plan): stanovia sa ciele a procesy nevyhnutné na dodanie výsledkov v súlade  
s požiadavkami zákazníka a politikou organizácie; 
 Urob (Do): procesy sa zavedú a urobia sa zmeny; 
 Kontroluj (Check): monitorujú a merajú sa procesy, porovnávajú sa s politikou, cieľmi  
a požiadavkami na produkty a služby a oznámia sa výsledky; 
  Konaj (Act): realizujú sa činnosti na trvalé zlepšovanie výkonnosti procesov. 

 
 

 
Obr. 1 Demingov kruh kvality – PDCA cyklus (9) 

 
Súčasníkom profesora Deminga bol profesor J. M. Juran, ktorý je celosvetovo známy ako 
priekopník a šíriteľ podnikovej kvality. Podľa Jurana je kvalita spôsobilosť k použitiu a vytvoril 
významnú „trilógiu kvality“. Juranova trilógia kvality predstavuje určitý koncept zlepšovania 
kvality založený na naplánovaní zámeru zlepšenia v kvalite, dosiahnutie vyššej úrovne a jej 
stabilizáciu (9, 17). Juran zdôrazňoval význam rozdielu medzi vnímaním kvality výrobcom a 
zákazníkom. Výrobcovia sa obvykle sústredia na zhodu s požiadavkami. Pre zákazníkov je 
dôležitá spôsobilosť k používaniu, pretože zdôrazňuje dôležitosť uspokojenia stanovených, či 
odvodených potrieb (13). Manažérstvo kvality chápal ako neoddeliteľnú a významnú súčasť 
celkového manažérstva organizácií.  Dr. Juran za svoj prínos v oblasti kvality dostal najvyššie 
japonské vyznamenanie a zaradil sa k najväčším osobnostiam 20. storočia, ktoré významným 
spôsobom ovplyvnili vývoj riadenia kvality.  Významnými šíriteľmi myšlienok riadenia kvality 
boli americkí odborníci P. B. Crosby a A.V. Feigenbaum. Na začiatku 60. rokov 20. storočia 
predstavil P. B. Crosby svoju koncepciu „Zero defects”, pričom kládol dôraz na postupy tak, 
aby chyby nevznikali a čo má top manažment robiť, aby sa včas odhalili a odstránili. 
Zdôrazňoval, že kvalita je investíciou a nie nákladom. Autorom významnej publikácie „Total 
Quality Control (1961) je A.V. Feigenbaum, ktorý predstavil koncepciu komplexného riadenia 
kvality „Total Quality Management“ (TQM). Koncom 80. rokov 20. storočia sa začína 
uplatňovať orientácia na zákazníka. TQM predstavuje prístup manažmentu organizácie 
zameraný na kvalitu (v jej komplexnom chápaní a neustálom zlepšovaní smerom k 
dokonalosti) založený na účasti všetkých zamestnancov organizácie na zabezpečovaní kvality 
s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom uspokojovania zákazníkov, k 
prospechu všetkých zamestnancov organizácie a k prospechu spoločnosti. V Japonsku 
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hlavným propagátorom myšlienky kvality bol profesor K. Ishikawa, ktorý založil krúžky 
kvality s tímovou spoluprácou. I v súčasnosti sa používa jeho diagram „príčina – následok“ 
nazývaný tiež „Ishikawov diagram“ (diagram rybacej kosti). Ide o jednoduchý nástroj, ktorý 
umožňuje  identifikovať, resp. odhaliť a zhromaždiť určité faktory, ktoré majú vplyv na 
skúmaný proces alebo jav. Diagram je univerzálny a riešia sa ním organizačné, ekonomické, 
sociálne, technologické a iné problémy. Používa sa metóda pre analyzovanie variability 
procesu a jeho zmyslom je poukázať na vzťahy medzi príčinami a následkami (9).  
 
Najvýznamnejšie osobnosti v oblasti manažérstva kvality vytvorili základnú filozofiu ako 
riadiť kvalitu, predstavili základné nástroje a metódy, na ktorých sú postavené nielen 
moderné koncepcie, ale aj medzinárodné normy.  
 
Súčasná prax a jej prístupy k riadeniu kvality 
Proces systematizácie v oblasti kvality dosiahol kvalitatívny skok revíziou medzinárodných 
noriem ISO 9000, ktoré v roku 1987 vydala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 
(International Organization for Standardization - ISO).  Medzi najdôležitejšie normy ISO radu 
9000 patria (6, 14): 
• STN EN ISO 9000 opisuje základy QMS a špecifikuje terminológiu QMS; 
• STN EN ISO 9001 špecifikuje požiadavky na QMS tam, kde organizácia potrebuje  
preukázať svoju schopnosť poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a  
použiteľných predpisov, a zameriava sa na zdôraznenie spokojnosti zákazníka; 
• STN EN ISO 9004 poskytuje návod na efektívnosť a účinnosť QMS s  cieľom zlepšovať  
výkonnosť organizácie, spokojnosť zákazníkov a  ďalších zainteresovaných strán.  
 
Norma ISO 9000:2005 znázorňuje diagramy pojmov a súčasne definuje jednotlivé pojmy 
súvisiace s kvalitou, so zhodou, s manažérstvom, so skúmaním, s organizáciou, s procesom 
a produktom, s dokumentáciou, auditom a pod. (5, 14):  
• kvalita je „miera, s akou súbor vlastných charakteristík spĺňa požiadavky “;    
• služba je „výsledkom aspoň jednej činnosti nevyhnutne vykonanej na rozhraní medzi  
  dodávateľom a  zákazníkom a  všeobecne je nehmotná“; 
• QMS je „systém manažérstva na usmerňovanie a riadenie organizácie s  ohľadom na  
kvalitu“; 
• spokojnosť zákazníka je „zákazníkom vnímaná úroveň, do akej sa splnili jeho  
požiadavky“;       
• manažérstvo kvality sú „koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie  
organizácie s ohľadom na kvalitu“, zahŕňa určenie politiky kvality, cieľov kvality, plánovanie 
kvality, riadenie kvality, zabezpečovanie kvality a  zlepšovanie kvality.  
 
Normy ISO radu 9000 sa v priebehu ďalších rokov revidovali. Posledná revízia noriem ISO 
9000 sa uskutočnila v roku 2015. Slovenský preklad STN EN ISO 9000 bol vydaný v roku 2016. 
STN EN ISO 9000:2016 špecifikuje termíny a definície, ktoré sa aplikujú do celého 
manažérstva kvality a noriem QMS. Základ noriem tvorí 7 zásad manažérstva kvality, ktoré 
boli vyvinuté pre top manažment s cieľom využiť ich k zlepšeniu výkonnosti organizácie. 
Každá zásada je v norme definovaná s vysvetlením, prečo by ju organizácia mala zaviesť, aké 
sú jej kľúčové prínosy a aktivity, ktoré by mala organizácia vykonať pre jej zavedenie (15): 
 zameranie sa na zákazníka – plnenie požiadaviek zákazníka a snaha prekonať jeho  
očakávania; 



 
 

306 
 

 vodcovstvo – vodcovia na všetkých úrovniach určujú jednotu účelu a smerovania  
a vytvárajú podmienky, v ktorých sa pracovníci zapoja do dosahovania cieľov kvality  
organizácie; 
 zapojenie ľudí – predstavuje základ pre organizáciu, v ktorej všetci pracovníci sú  
kompetentní, splnomocnení a zapojení v dodávaní hodnoty; 
 procesný prístup - spojenie procesného a systémového prístupu; trvalé a predpokladané  
výsledky sa dosiahnu efektívnejšie a účinnejšie, ak sa činnosti pochopia a manažujú ako  
vzájomne prepojené procesy, ktoré pôsobia ako súvislý systém. 
 zlepšovanie – úspech organizácií sa zameriava na trvalé zlepšovanie; 
 rozhodovanie založené na dôkazoch – efektívne rozhodnutia sú založené na analýze  
údajov a informácií; 
 manažérstvo vzťahov – organizácia a jej dodávatelia sú vzájomne závislí. 
 
Popri revízií ISO 9000 bola revidovaná aj STN EN ISO 9001:2016. Preukázaným splnením 
požiadaviek tejto normy môže organizácia získať medzinárodne platný certifikát. Všetky 
požiadavky normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na 
typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby (16).  
 
STN EN ISO 9001:2016 je založená na procesnom prístupe, ktorý zahŕňa cyklus PDCA s 
uvažovaním založenom na riziku. PDCA umožňuje, aby organizácia zabezpečila, že jej procesy 
sa primerane riadia, majú dostatočné zdroje, určujú a realizujú príležitosti na zlepšovanie. 
Uvažovanie založené na riziku umožňuje organizácii určiť faktory, ktoré by mohli zapríčiniť, 
že jej procesy a QMS sa odchýlia od plánovaných výsledkov a prijať preventívne riadiace 
činnosti (Obr. 2, 3). 

 

 
 

Obr. 2   Demingov kruh kvality - štruktúra QMS v PDCA cykle (3) 

 
Aktuálna norma obsahuje jej väčšiu kompatibilitu s ostatnými normami systému riadenia, 
formulácia textu normy je prispôsobená pre aplikáciu aj v organizáciách poskytujúcich 
služby, existuje vyššia previazanosť na všeobecný systém riadenia organizácie a na jej 
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strategické smerovanie, vyžaduje sa intenzívnejšie zapojenie top manažmentu do tvorby 
politiky a cieľov atď. Revízia STN EN ISO 9001:2016 zohľadňuje súčasné fenomény ako je 
globalizácia, komplexnosť podnikateľského prostredia, existenciu zložitých sietí 
dodávateľských reťazcov, ako aj vzrastajúci význam služieb (3). 

 
Prehľad charakteristík kvality zdravotnej starostlivosti  
Kvalita predstavuje pojem, ktorý má mimoriadny význam v zdravotníctve.  Patrí ku tradičným 
hodnotám zdravotnej starostlivosti a dôležitú úlohu pri zabezpečovaní a trvalom zlepšovaní 
kvality majú všetky zainteresované strany (12). Kvalita je interpretovaná v 3 rovinách - 
štruktúra, proces, výsledok. Vodcovstvo a  tímová spolupráca je nevyhnutnou súčasťou 
úspechu. Prvou organizáciou uznávanou v USA ako autorita definujúca kvalitnú starostlivosť 
v rámci zdravotníckych organizácií je Spojená komisia pre akreditáciu zdravotníckych 
zariadení. Jej dcérskou spoločnosťou je Spojená medzinárodná akreditačná komisia (JCIA), 
ktorej hlavným cieľom je zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v medzinárodnom 
prostredí prostredníctvom medzinárodnej akreditácie.  
 
JCIA definovala parametre kvalitnej zdravotnej starostlivosti ako sú dostupnosť, 
primeranosť, kontinuita, efektivita, pôsobivosť, účinnosť, pohľad pacienta, bezpečnosť 
prostredia starostlivosti a včasnosť starostlivosti. Požaduje, aby každá zdravotnícka 
organizácia definovala kvalitu pomocou týchto parametrov a z pohľadu pacientov a 
zákazníkov organizácie (1). Kvalitu zdravotnej starostlivosti najúplnejšie vystihujú kritériá 
Svetovej zdravotníckej organizácie a organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v 
krajinách OECD. Svetová zdravotnícka organizácia definovala kvalitu zdravotnej starostlivosti 
ako najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň profesionalizmu s efektívnym využitím zdrojov, s 
minimálnym rizikom pre pacienta, ústiaca do pozitívneho efektu na zdravie. Kvalita je 
porovnávajúcim štandardom. Štandardy majú tendenciu sa meniť v dôsledku vývoja nových 
vedomostí, poznatkov alebo kultúrnych preferencií. Kvalita má subjektívnu dimenziu (ako ju 
vníma jednotlivec) a objektívnu dimenziu, ktorá predstavuje sledovanie určitých presne 
nastavených a dohodnutých kritérií (7). Kvalitná zdravotná starostlivosť znamená 
predovšetkým ochranu pred chybami a omylmi, ktoré sa nesmú ignorovať. V tomto smere sú 
známe iniciatívy top manažéra Inštitútu pre zlepšovanie zdravotnej starostlivosti D. 
Berwicka, ktorý definuje kvalitu zdravotnej starostlivosti ako stupeň do akej miery 
zdravotnícke služby pre jednotlivcov a populáciu zvyšujú pravdepodobnosť žiadúcich 
zdravotných výsledkov a sú v súlade so súčasnými zdravotnými znalosťami (12).  
 
So zavádzaním QMS v zdravotníckych zariadeniach sa začalo v 90. rokoch. Ich uplatňovanie 
ovplyvnili akreditačné manuály nemocníc/kliník, kde chýbalo systémové manažérstvo. 
Budovanie QMS v zdravotníctve je strategickým rozhodnutím, kvalita sa týka všetkých 
zamestnancov a všetkých činností v organizácií, ktoré musia byť procesne usporiadané s 
jasnými zodpovednosťami a právomocami, s  hodnotením podľa vopred stanovených cieľov 
a kritérií zhody. Poskytovateľ zabezpečuje systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality 
tak, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť 
zdravie osoby alebo priebeh jej liečby, aby personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným 
podľa zákona č. 578/2004 Z. z. alebo osobitného predpisu. Základným cieľom systému kvality 
je  znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní 
spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej 
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efektívnosti poskytovateľa (19). Norma ISO 9001 zdôrazňuje potrebu merať spokojnosť 
zákazníka ako ukazovateľa výkonnosti celého systému. V súlade s platnou legislatívou 
poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť monitoruje spokojnosť 
pacienta ako indikátora kvality na hodnotenie zdravotnej starostlivosti  (10). Trvalým 
zlepšovaním kvality práce pracovníkov sa manažéri rôznych úrovní a v rôznych typoch 
zdravotníckych zariadení snažia zabezpečovať spokojnosť zákazníkov, sledovať ich aktuálne 
potreby a realizovať dotazníkovú spätnú väzbu medzi daným zdravotníckym zariadením a 
zainteresovanými stranami. 
 
Špecifiká zdravotníckych služieb  
Zdravotnícke služby sa vzťahujú na širokú ponuku služieb ovplyvňujúcich zdravie vrátane 
služieb zameraných na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Služby majú v 
porovnaní s výrobkami určité nevýhody. Predovšetkým je zložitejšie stanovovať merateľné 
kritéria služby a čoraz viac sa zvyšujú požiadavky zákazníkov. Pri poskytovaní služieb je 
mimoriadne dôležitá úloha zamestnancov, pričom požiadavky na ľudské zdroje neustále 
rastú. Zákazníci hodnotia kvalitu služieb podľa toho, čo im bolo skutočne poskytnuté vo 
vzťahu k  tomu, čo očakávali.  
 
Pri transformovaní hlavných zásad a pri zavádzaní QMS do zdravotníckej organizácie je nutné 
poznať špecifické znaky služieb (4, 9): 
• nemateriálny charakter služieb - rozlišovací znak medzi službou a materiálnym statkom; 
• neskladovateľnosť služieb - zákazníci môžu služby vyžadovať len v momente, v ktorom  
sú produkované; 
• neoddeliteľnosť služieb - žiadna služba nemôže byť spotrebovaná na inom mieste, ako je  
poskytovaná; 
• variabilita služieb; 
• neopakovateľnosť alebo relatívna opakovateľnosť služieb; 
• nenahraditeľnosť služieb - napr. bez spotreby niektorých zdravotníckych úkonov by  
človek nemohol žiť; 
• komplexnosť služieb - ponuka služieb pozostáva zo súboru jednotlivých služieb; 
• časť služieb má charakter kolektívnych a zmiešaných kolektívnych statkov.  
 
Úroveň zdravotníctva je potrebné hodnotiť podľa výsledkov. Z hľadiska ich ekonomickej 
podstaty predstavujú zdravotnícke služby zmiešaný kolektívny statok pod ochranou a 
netrhový statok. Kapacitu poskytovania zdravotníckych služieb presne limitujú zdroje, ktoré 
sú k dispozícií na príslušnej úrovni. Jednotlivec, ktorý spotrebuje službu, v zásade obmedzuje 
spotrebu služby iného jednotlivca. Významná časť zdravotníckych služieb má taký charakter, 
že vylúčenie určitej skupiny osôb z ich spotreby nemožno realizovať ako napr. záchranná 
zdravotná služba (4, 18). Ekonomické riadenie zdravotníckych služieb, ako špecifického 
statku, nemôže byť preto ponechané na mechanizmus trhu. Pri poskytovaní zdravotníckych 
služieb nie je možné, aby efektívne fungoval čistý trhový mechanizmus. Treba ho dopĺňať 
pomocou primeraných foriem štátnych intervencií. Potrebu štátnych intervencií na trhu 
zdravotníckych služieb podmieňuje nedokonalá konkurencia na trhu zdravotníckych služieb, 
zlyhanie informovanosti na trhu zdravotníckych služieb, externality, zdravotnícke služby sú 
zmiešané kolektívne statky a statky pod ochranou (8, 18). Významný odborník Berwick 
predstavil víziu pre 21. storočie v oblasti kvality v zdravotníctve. Podľa neho treba upriamiť 
pozornosť na koncentráciu vo vzťahu lekár a pacient, na individualizovaný prístup k 
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starostlivosti a informovanosti počas celého obdobia, základom je starostlivosť založená na 
vedomostiach, pacienti musia byť spoluúčastní aj v rozhodovaní o ich vlastnej starostlivosti, 
minimálny čas na zaradenie do diagnostického a liečebného procesu, komunikácia, 
informovanosť, koordinácia na všetkých úrovniach, dostatočná finančná výkonnosť, 
zaradenie prostriedkov merania procesov, spokojnosti, financovania, výsledkov, trvalé 
zlepšovanie a znižovanie strát vo všetkých procesoch a službách, individuálne zdravie priradiť 
do vzťahu k širšiemu pojmu komunálneho zdravia, modelová práca a spolupráca v 
príslušnom prostredí (2). Je zrejmé, že kvalita je rozhodujúca pri posudzovaní úrovne 
poskytovaných zdravotníckych služieb a týka sa celej sústavy zdravotníctva vrátane 
zdravotníckych pracovníkov i konkrétnych pacientov. Proces riadenia zdravotníckych 
zariadení ovplyvnili faktory ekonomickej efektívnosti, účelnosti a bezpečnosti služieb.  

 
Záver 
Na záver je potrebné zdôrazniť, že kvalita vyžaduje systematické riadenie a treba ju chápať 
komplexne. Zdravotnícke služby majú ako celok charakter zmiešaných kolektívnych statkov s 
tým, že ich vnútorná štruktúra nie je plne homogénna. Do popredia sa dostávajú otázky 
hodnotenia výsledkov a prínosov zdravotníctva pre zdravie populácie. Normy ISO radu 9000 
sú uznávanou voľbou pre manažérstvo kvality v zdravotníckych zariadeniach. Certifikácia 
zdravotníckych zariadení podľa požiadaviek normy ISO 9001 je na Slovensku pomerne 
rozšírenou a zdravotnícke zariadenia sa v súčasnosti zapájajú do získania certifikátu kvality 
podľa najnovších kritérií STN EN ISO 9001:2016.  
 
Certifikát kvality potvrdzuje trvalé zlepšovanie zavedeného QMS v zdravotníckom zariadení. 
Nové trendy znamenajú zvýšené požiadavky na všetkých pracovníkov zdravotníckeho 
zariadenia. Celú koncepciu manažérstva kvality treba chápať ako smerovanie k špičkovej 
kvalite. 
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Abstrakt 
Téma škodlivého vlivu noční práce na biologické funkce člověka je velmi aktuální. Cílem 
sdělení je na základě rozboru dostupné literatury po uvedení principů fyziologie a 
patofyziologie zhodnotit účinky práce na směny (s podílem noční práce) na zdraví 
pracovníků, zejména s ohledem na riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. 
 
Směnný provoz má negativní vliv na rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a s tím 
spojené zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Existuje několik složitých 
patofyziologických hypotéz vysvětlujících vliv směnné práce na kardiovaskulární 
onemocnění. Nejspíše se jedná o multifaktoriální působení cirkadiánní dysregulace, 
spánkové deprivace a negativních behaviorálních změn v životním stylu a působení 
pracovního stresu. Zhodnocení důsledků směnné/noční práce na zdraví pracovníků a 
mechanismů za to zodpovědných může být užitečné pro vytvoření preventivních strategií při 
pracovnělékařských prohlídkách u těchto zaměstnanců. 

 
Úvod 
Běžná pracovní doba ve většině zemí včetně České republiky je osmihodinová se začátkem 
mezi 7 a 8 hodinou ranní. V řadě odvětví je potřeba zajistit provoz 24 hodin denně 7 dní v 
týdnu. Mezinárodní organizace práce (ILO) definuje práci na směny jako způsob organizace 
pracovní doby, ve kterém pracovníci střídají jeden druhého na pracovní pozici, aby instituce 
jako celek pracovala déle než jednotliví zaměstnanci (1). 
 
Existuje několik typů směnných systémů, které podle hlavních znaků označujeme jako 
permanentní, rotující, dále kontinuální nebo přerušovaný. Tyto systémy jsou s nočními 
směnami anebo bez nočních směn. Směnné systémy se mohou značně lišit také ve vztahu 
k dalším organizačním faktorům. Rozdílné typy směnných systémů mají potom potenciálně 
různé dopady na zdraví pracovníků. V každém směnném systému je však nejdůležitějším 
faktorem, který se uplatňuje při poruše biologických funkcí, množství noční práce (1). 
 
Kromě různých typů směnné práce mohou ovlivňovat toleranci ke směnné práci a k noční 
práci také další faktory. Jedná se např. o individuální charakteristiky, rodinnou situaci, 
sociální podmínky a pracovní podmínky (2, 3, 4, 5).  
 
Sixth European Working Conditions Survey se zabývá rozdílností pracovních podmínek mezi 
jednotlivými zeměmi, povoláními, pohlavími a věkovými skupinami v Evropě. Podle 
posledního průzkumu z let 2010 – 2015 je nepravidelná pracovní doba významným rysem 
pracovního života u značné části zaměstnanců v zemích Evropské Unie. V Evropské unii 21 % 
osob pracuje na směny a 19 % ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v noci. Česká 
republika společně se Slovenskem a Finskem patří k zemím s nejvyšším podílem těchto 
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pracovníků. V ČR uvedlo jednu nebo více nočních směn za měsíc jako odpověď 23,3% 
pracovníků ve věku nad 49 let (6). 

 
Materiál a metodika 
Vyhledávání literatury pro získání relevantních vědeckých studií v angličtině bylo provedeno 
s použitím následujících internetových databází: příslušných oddílů Cochrane Library, EBSCO 
Discovery Service, PubMed a ScienceDirect. Byla použita následující klíčová slova: night shift, 
shift work, working hours, která byla jednotlivě kombinována se slovy: cardiovascular 
disease, cardiovascular risk factors, circadian stress. Byly zpracovávány publikace 
uveřejněné od roku 2000 do konce roku 2016. Do rozboru byly zahrnuty i některé rešerše a 
články ze seznamů literatury uvedené ve vyhledávaných studiích. 

 
Fyziologie 
Téměř veškerý život na Zemi a celý přírodní svět je ovlivňován biologickými hodinami, je 
řízen rytmy, které se řídí každodenním východem a západem Slunce. Jedním ze základních 
rysů živé hmoty a jejích funkcí je rytmicita, tj. jejich cyklické kvantitativní a kvalitativní 
proměny. Rytmicita zasahuje procesy od úrovně molekulární přes celulární až po složité 
funkční programy. Zvláštní postavení zaujímají změny spojené s cyklem otáčení Země. Jeho 
fyziologickým projevem je tzv. cirkadiánní (= diurnální, z lat. „circa“ = okolo, kolem „dies“ = 
den) rytmus. Cirkadiánními rytmy u člověka rozumíme cyklicky se opakující pravidelné změny 
tělesných funkcí (7). 
 
Nejdůležitější exogenní udavatel „regulátor" našich biologických hodin pro 24- hodinovou 
synchronizaci jsou jasné světlo, stejně jako temnota, o nichž nás informují vjemy retinálních 
gangliových buněk obsahujících melanopsin a vedoucí dále přes tractus 
retinohypothalamicus  retino-hypotalamickými vlákny do nucleus suprachiasmaticus (SCN).  
Aferentní signály, které navozují cirkadiánní rytmy na cyklus den – noc, přicházejí tedy z očí. 
V ncl. suprachiasmaticus v hypothalamu se nachází lidské biologické „centrální hodiny“ (tzn. 
endogenní generátor rytmu). Jedná se o dvě jádra, každé na jedné straně nad chiasma 
opticum. Endokrinní a nervové dráhy, mířící z hypothalamu do ostatních částí těla, regulují 
rytmy včetně nočního uvolňování melatoninu, který jak se zdá, účinkuje jako systémový 
časovací signál. Buňky SCN jsou vzájemně propojeny a navozují prostřednictvím různých 
efektorových systémů centrálního nervového systému (CNS) cirkadiánní rytmy sekrece 
hormonů, teploty tělesného jádra, krevního tlaku, srdeční frekvence a rytmu bdění a spánku. 
Komplexní interakcí našich cirkadiánních rytmů s našimi biologickými hodinami je také řízena 
naše nálada, psychická výkonnost, tj. pozornost, bdělost a optimální duševní výkon, chuť k 
jídlu, metabolismus, hladinu energie, trávení, libido a lokomoční funkce (8, 9,10). 
 
Je zajímavé, že vystavení ostrému světlu může spánkový cyklus jak posunout vpřed, tak i 
pozdržet, popřípadě být bez účinku podle toho, v jaké denní době k expozici došlo. V 
průběhu dne obvykle nemá účinek žádný, ale brzy po setmění zpožďuje nástup spánkové 
fáze, zatímco těsně před rozbřeskem urychluje nástup další spánkové fáze. Pomocí 
exogenních udavatelů času se cyklus synchronizuje na přesnou periodu 24 hodin. Endogenní 
cirkadiánní perioda trvá 24-25 hodin, ovšem probíhá nerušeně pouze při naprosté izolaci od 
okolního světa (např. jeskyně) (11). 
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Cirkadiánní rytmus je tedy endogenní a odolný vůči náhlým změnám. Hlavní synchronizátor 
lidského cirkadiánního rytmu je CNS. CNS koordinuje cirkadiánní pacemakery v mozku a v 
periferních tkáních prostřednictvím signálů generovaných v SCN hypotalamu, kterými slaďuje 
cirkadiánní periodu a fáze s vnějšími podněty (12,13,14,15). 
 
Existuje představa tzv. cirkadiánního orchestru, ve kterém dirigenta představuje nucleus 
suprachiamaticus, partiturou jsou tzv. hodinové geny, nástroje orchestru jsou periferní 
hodiny v jednotlivých orgánových systémech a výslednou melodií je cirkadiánní rytmus 
s kolísáním hladin jednotlivých hormonů (melatoninu, kortizolu, růstového hormonu, leptinu 
a tělesné teploty (12,13,14,15). 

 
Role melatoninu 
Epifýza secernuje melatonin a soudí se, že funguje jako časomíra k udržení synchronizace 
vnitřních pochodů s denním světelným cyklem prostředí. Melatonin je syntetizován 
epifyzárními parenchymovými buňkami a poté jimi uvolňován do krve a do mozkomíšní 
tekutiny (10). 
 
U lidí a u všech dalších dosud studovaných druhů se syntéza a sekrece melatoninu zvyšují 
během noci (tmy) a jsou udržovány na nízkých hladinách během dne. Tento znatelný 
diurnální mechanismus sekrece je vyvolán pravděpodobně sekrecí noradrenalinu, 
uvolňovaného sympatickými postgangliovými nervy (nervi conarii), které inervují epifýzu. 
Melatonin v cirkulaci se rychle metabolizuje v játrech 6 - hydroxylací a následnou konjugací a 
více než 90 % melatoninu se objevuje v moči ve formě 6 - hydroxykonjugátů a jako 6 - 
sulfatoxymelatonin, který může být také užitečný biomarker (16, 17). 
 
Melatonin hraje důležitou roli v regulaci cirkadiánních rytmů, a proto se určování hladin 
melatoninu považuje za preferovaný biomarker cirkadiánní regulace a dysregulace a je 
užíván ve studiích z poslední doby, které se zaměřují na účinky směnné práce u lidí. Hladiny 
melatoninu jsou poměrně stabilní v přítomnosti různých externích vlivů. Melatonin může být 
měřen v krvi, ve slinách nebo v moči. Měření koncentrace melatoninu v plazmě může určit 
začátek, konec a trvání sekrece melatoninu (18, 19). 

 
Směnná práce a její dopady na zdraví (patogeneze) 
Práce na směny znamená zásah do přirozených biorytmů člověka. Noční práce ve směnném 
provozu narušuje normální spánkový režim a současně fyziologické cirkadiánní rytmy 
(základní biologické funkce) různými způsoby a také dochází k vyvolání a uplatnění vlivu 
spánkové deprivace. Tím dochází k narušení sekrece některých hormonů a látek 
vylučovaných v cirkadiánních rytmech. Směnová a zvláště noční práce v nepřetržitých 
provozech má tedy aspekty fyziologické, psychologické a sociální (ztráta kontaktu s přáteli a 
rodinou). Fyziologicky nejdůležitějším problémem jsou změny fáze práce, spánku a 
stravování, tj. narušení přirozené biorytmicity.  
 
Etiolopatogeneticky se cirkadiánní desynchronizace při vzniku chronických onemocnění 
může uplatnit v důsledku změněné expozice světlu, narušenému spánku, změněným dietním 
návykům, změněným denním návykům (snížená fyzická aktivita, kouření, konzumace 
alkoholu) a psychosociálnímu stresu (nadváha a s tím spojené komorbidity, 
pracovní/nepracovní konflikty). Můžeme pojmenovat fyziologické a psychologické 



 
 

314 
 

mechanismy: neuroendokrinní stres způsobující cirkadiánní vychýlení v hormonální regulaci, 
zvýšená aktivita sympatiku a kardiometabolický stres vedou ke zhoršení metabolismu 
glukózy a ke zhoršení lipidového profilu, dále se uplatňuje vznik hypertenze, endoteliální 
dysfunkce a prokoagulačního stavu, dochází také ke změně imunitních funkcí se zvýšenou 
vnímavostí k infekcím, rozvíjí se prozánětlivá cesta s buněčným a oxidačním stresem a 
nahromaděním metabolitů (37). Přesto ale přesné mechanismy související s prací na směny a 
s následným postižením kardiovaskulárního systému nejsou zatím zcela popsány (20, 21). 

 
Kardiovaskulární onemocnění 
Dle poslední aktualizace WHO jsou kardiovaskulární onemocnění (KVO) celosvětově hlavní 
příčinou úmrtnosti. V roce 2012 zemřelo na KVO odhadem 17,5 milionu lidí, což představuje 
31% ze všech úmrtí. Z těchto úmrtí bylo 7,4 milionu zapříčiněno ischemickou chorobou 
srdeční a 6,7 milionu cévní mozkovou příhodou (22). 
 
Kardiovaskulární onemocnění jsou obecně důsledkem působení kombinace několika 
rizikových faktorů. Rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárních onemocnění můžou být 
neovlivnitelné jako např. rodinná anamnéza, rasa, pohlaví a věk. Další rizikové faktory, které 
mohou být léčeny nebo je lze ovlivnit, zahrnují kouření, hypertenzi, vysoký cholesterol, 
obezitu, fyzickou inaktivitu, diabetes, nezdravou stravu a škodlivé pití alkoholu. Chudoba 
stejně jako chronicky stresující životní styl, sociální isolace, úzkost a deprese zvyšují riziko 
srdečně-cévních a cerebrovaskulárních onemocnění. Vzhledem k multifaktoriální podstatě 
této skupiny onemocnění nemusí osoba onemocnět KVO, pokud trpí jedním rizikovým 
faktorem pro jeho vznik (23). 

 
Metabolický syndrom se zaměřením na nadváhu/obezitu a DM 2. typu 
V posledních desetiletích početné studie, jak průřezové, tak prospektivního designu, 
konzistentně informují o inverzním vztahu mezi délkou spánku a tělesnou hmotností jak u 
dětí, tak u dospělých s některými zjištěnými rozdíly věku a pohlaví (24, 25, 26). Obezita u 
pracovníků pracujících na směny byla spojena s krátkou dobou spánku (27). Incidence a 
stupeň byly spojeny s trváním směnné práce. Signifikantní nárůst v poměru pas/boky byl 
nalezen u pracovníků po dvou až pěti letech v systému pracovních směn a nárůst BMI po více 
než pěti letech směnné práce (27). Kauzální vztah mezi spánkovou restrikcí a váhovým 
přírůstkem byl podpořen metabolickými studiemi (28, 29). Zdá se, že spánková deprivace 
mění regulaci tvorby leptinu a ghrelinu, která může vést ke zvýšenému příjmu potravy a 
představuje rizikový faktor pro obezitu. Odchylky ze sympatikovagální rovnováhy odvozené 
ze záznamů variability srdeční frekvence byly značně vyšší během spánkové restrikce (28). 
Vyšší sympatická aktivita může být spojena s metabolickými změnami (např. inzulínovou 
rezistencí) a dalšími metabolickými a kardiovaskulárními změnami. To zahrnuje zvýšenou 
incidenci obezity u pracovníků pracujících na směny (27, 30), což může být opět spojeno se 
zvýšeným rizikem nádorů a kardiovaskulárních onemocnění u těchto pracovníků. 
 
Systematická rešerše provedena Van Drongelenem poskytla přesvědčivé důkazy o souvislosti 
mezi prací na směny a zvýšením tělesné hmotnosti. Kromě toho behaviorální změny 
potenciálně související s prací na směny jako je například snížení fyzické aktivity, mohou 
nezávisle na sobě přispívat k nárůstu tělesné hmotnosti a k rozvoji souvisejících stavů jako je 
metabolický syndrom a diabetes mellitus 2. typu. Nicméně zobecnění těchto zjištění je 
omezeno heterogenitou studií zahrnutých do meta-analýzy. Studie se lišily v použitých 
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metodách a ve sledovaném období, v kontrole dalších zkreslujících faktorů a v definici práce 
na směny (31). 
 
Ve studii provedené Di Lorenzem et al. byla obezita častější u pracovníků na směny (20,0%) 
než u pracujících v denních směnách (9,7%). Bylo zjištěno, že práce na směny je spojena s 
BMI bez ohledu na věk nebo na délku expozice práci na směny (32). 
 
V roce 2014 Wang a spol. publikovali metaanalýzu, ve které sumarizovali práce zabývající se 
vztahem noční směnné práce a rizikem metabolického syndromu. Závěrem byla potvrzena 
souvislost noční práce s rizikem metabolického syndromu. A také přímo úměrný vztah mezi 
roky odpracovanými ve směnném nočním provozu a zvyšujícím se rizikem metabolického 
syndromu (33). 

 
Hypertenze 
Důkaz o zvýšeném riziku arteriální hypertenze chybí, ale zvýšení rizika hypertenze o 10% bylo 
popsáno v některých studiích, riziko zhoršení hypertenze o 23% v dalších pracích a také 
ztráta/zhoršení fyziologické variability krevního tlaku (chybějící pokles krevního tlaku ve 
spánku). Z toho vyplývá, že směnný provoz má negativní vliv na výši krevního tlaku a jeho 
přirozenou variabilitu. (34) 
 
Japonská studie porovnávala roční zdravotní prohlídky u pracovníků v denních směnách s 
těmi pracovníky, kteří střídají denní /noční směny v letech 1991 až 2005. Bylo zjištěno, že 
pracovníci ve směnném režimu mají zvýšený arteriální tlak, a to i po odstranění zkreslujících 
faktorů. Tato zjištění naznačují, že práce na směny se může uplatňovat jako nezávislý rizikový 
faktor pro zvýšení hladiny krevního tlaku bez ohledu na známé rizikové faktory jako je věk a 
BMI. (35) 

 
Závěr 
V současnosti je k dispozici poměrně velké množství studií o vztahu směnné práce zahrnující 
noční práci na zdraví pracovníků. Z těchto studií se dá usuzovat na jednoznačně nepříznivý 
vliv směnné práce zahrnující noční práci na zdraví pracovníků. Problematický je ale design 
studií, kdy nejsou zcela srovnatelné soubory, prostředí, typy pracovní zátěže (nejednotná 
expozice směn práce), směnná nerovná se noční práce, uplatňují se regionální vlivy, 
zaznamenávají se příhody (většinou jen fatality nikoli už stabilní angina pectoris). Data ze 
studií jsou poměrně heterogenní a výsledky ne zcela konkluzivní. Proto pravděpodobně 
nebyl dosud objasněn jednoznačný mechanismus působení směnné/noční práce na lidský 
organismus. Budoucí studie by měly používat stanovené definice podmínek s cílem zajistit 
lepší srovnatelnost studií. 
 
Směnný provoz má negativní vliv na rizikové faktory KVO a s tím spojené zvýšené riziko 
vzniku KVO. Existuje několik složitých patofyziologických hypotéz podporujících efekty 
směnné práce na kardiovaskulární onemocnění. Nejspíše se jedná o multifaktoriální 
působení cirkadiánní dysregulace, spánkové deprivace a negativních behaviorálních změn 
v životním stylu a pracovní stres. Směnná (zejména noční práce) je spojena s vyšším 
výskytem rizikových faktorů (kouření, hypertenze, metabolický syndrom, fyzickou 
inaktivitou), avšak výsledky jsou ne vždy jednotné (zejména u některých rizikových faktorů). 
Hlavním mechanismem, který se uplatňuje v progresi aterosklerózy, je zvýšení hladiny 
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krevních tuků. Zhodnocení důsledků směnné/noční práce na zdraví pracovníků a 
mechanismů za to zodpovědných nám může být užitečné pro vytvoření preventivních 
strategií při pracovnělékařských prohlídkách u těchto zaměstnanců. 
Na základě výše uvedeného jako možné řešení se nabízí předcházení negativním vlivům 
životního stylu, monitorace a následná edukace. Doporučení pro praxi by tedy mohlo být 
následující. Během periodických prohlídek bychom měli na základě pohovoru s pacientem 
zjišťovat organizaci jejich pracovní doby a jejich toleranci ke směnné/noční práce (tj. 
tolerance narušení spánku, stravovací návyky…). Protože směnná práce by mohla hrát roli ve 
zvýšení arteriálního tlaku krve, krevní tlak by měl být pravidelně měřen. Je také důležité vzít 
v úvahu dobu práce před měřením krevního tlaku a zkontrolovat výsledek po dni odpočinku.  
 
Směnný systém práce urychluje rozvoj metabolického syndromu, zvláště zvýšením 
triglyceridů. Pravidelný biologický screening a antropometrické měření by mohlo být 
prováděno u směnných pracovníků za účelem časné detekce abnormalit v metabolismu 
cukrů a tuků nebo ke zjištění váhového přírůstku. Pracovníkům pracujícím na směny by 
mohlo být poskytnuto poradenství ohledně prevence kardiovaskulárních rizik (např. dietní 
opatření, fyzická aktivita, kouření a konzumace alkoholu).  

 
Práce vznikla za podpory prostředků RVO 61989592 a RVO (FNOl,0098892). 
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Abstrakt 
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila od roku 2010 práci v nočních směnách 
do kategorie karcinogenů 2A, to znamená, že práce na směny související s cirkadiánní 
poruchou, je pravděpodobným karcinogenem pro člověka. Cílem sdělení je na základě 
rozboru dostupné literatury zhodnotit účinky práce na směny s podílem noční práce na 
zdraví pracovníků, zejména s ohledem na vznik nádorových onemocnění. 
 
Vyhledávání literatury pro získání relevantních vědeckých studií v angličtině bylo provedeno 
s použitím dále uvedených internetových databází. 
 
Důkazy, které by potvrzovaly úvahy o kancerogenezi indukované směnnou prací, mohou být 
rozděleny do dvou základních oblastí. Zaprvé se jedná o poruchu cirkadiánního rytmu 
způsobenou přítomností světla během noci a spojenou se změnou spánkové aktivity, která 
vede k možné supresi melatoninu a změně cirkadiánních genů. Druhým mechanismem je 
spánková deprivace. Většina studií uvádí u směnné noční práce vyšší riziko vzniku rakoviny 
prsu, některé studie uvádějí zvýšené riziko rakoviny prostaty, tlustého střeva a endometria. 
Tato alarmující zjištění vedou k hledání účinných preventivních opatření.  

 
Úvod 
Škodlivé efekty noční práce na biologické funkce jsou nesporné, tento fakt byl akceptován 
Mezinárodní organizací práce, Evropskou Unií i Federální leteckou správou. (1, 2)  
 
Mezinárodní organizace práce (ILO) definuje práci na směny jako způsob organizace pracovní 
doby, ve kterém pracovníci střídají jeden druhého na pracovní pozici, aby instituce jako celek 
pracovala déle než jednotliví zaměstnanci. 
 
Existuje několik typů směnných systémů. Rozdílné typy směnných systémů mají potom 
potenciálně různé dopady na zdraví pracovníků. V každém směnném systému je však 
nejdůležitějším faktorem, který se uplatňuje při poruše biologických funkcí, množství noční 
práce. Kromě různých typů směnné práce mohou ovlivňovat toleranci ke směnné práci a 
k noční práci také další faktory. Jedná se např. o individuální charakteristiky, rodinnou 
situaci, sociální podmínky a pracovní podmínky. (3, 4, 5, 6) 
 
Sixth European Working Conditions Survey se zabývá rozdílností pracovních podmínek mezi 
jednotlivými zeměmi, povoláními, pohlavími a věkovými skupinami v Evropě. Podle 
posledního průzkumu z let 2010 – 2015 je nepravidelná pracovní doba významným rysem 
pracovního života u značné části zaměstnanců v zemích Evropské Unie. V Evropské unii 21 % 
osob pracuje na směny a 19 % ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v noci. Česká 
republika společně se Slovenskem a Finskem patří k zemím s nejvyšším podílem těchto 
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pracovníků. V ČR uvedlo jednu nebo více nočních směn za měsíc jako odpověď 23,3% 
pracovníků ve věku nad 49 let. (7) 
Materiály a metodika  
Vyhledávání literatury pro získání relevantních vědeckých studií v angličtině bylo provedeno 
s použitím následujících internetových databází: příslušných oddílů Cochrane Library, EBSCO 
Discovery Service a PubMed. Byla použita následující klíčová slova: night shift, shift work, 
rotating night shift work, která byla jednotlivě kombinována se slovy: cancer, circadian 
stress. Byly zpracovávány publikace uveřejněné od roku 2000 do roku 2016. Do rozboru byly 
zahrnuty i některé rešerše a články ze seznamů literatury uvedené ve vyhledávaných 
studiích. Po obecných patofyziologických poznatcích se sdělení věnuje konkrétním studiím 
k dané problematice.   
 
Porucha cirkadiánního rytmu byla studována na úrovni molekulárních cirkadiánních výkyvů. 
Byly identifikovány geny, které jsou zodpovědné za udržení cirkadiánních rytmů. Tyto geny 
mohou fungovat jako transkripční faktory a regulovat expresi genů v patogenezi tvorby 
nádoru v procesech jako je buněčný cyklus, reparace DNA a apoptóza. Některé důkazy u lidí 
propojují genetický polymorfismus v cirkadiánních genech s rakovinou prsu a non-
Hodgkinovým lymfomem. Funkční ztráta period genů byla pozorována u různých lidských 
nádorů (13,15). 
 
Expozice umělému světlu během noci potom poškozuje cirkadiánní genovou expresi, což 
může měnit cirkadiánně regulované biologické pochody. Světlem zprostředkovaná dysfunkce 
cirkadiánních genů může představovat mechanismus kancerogenního efektu světla, který 
může a nemusí zahrnovat melatonin (14). 
 
Světlem indukovaná změna cirkadiánního systému je totiž zčásti spojena se supresí 
melatoninu, který je secernován epifýzou a působí prostřednictvím organismu jako časové 
znamení. Snížení endogenního melatoninu může vést ke sníženému vychytávaní volných 
radikálů, které mohou vyvolat místní tkáňové poškození. V současnosti však není zcela jasné, 
jakou míru poškození způsobují, ani jak významnou. Melatonin je přímý a nepřímý 
imunostimulant, jeho suprese vede ke stavu imunodeficience. Tento stav je zhoršen efektem 
spánkové deprivace na imunitní systém (22). 
 
Vystavení umělému světlu během noci může narušit funkci cirkadiánních genů v nucleus 
suprachiasmaticus (SCN), což může změnit cirkadiánně regulované biologické dráhy, jako je 
například buněčný cyklus regulace a opravy DNA. Vliv umělého světla na cirkadiánní 
pacemaker může být upraven genetickými variantami základních cirkadiánních genů, i když 
takové interakce genů s prostředím ještě musí být prozkoumány (21). 
 
Spánková deprivace je běžným rysem ve většině forem směnného provozu, který zahrnuje 
noční a/nebo časné ranní směny. Bylo prokázáno, že změny v imunitním systému se objevují 
i u částečné spánkové deprivace. Tyto změny se týkají struktury cytokinů, především skupiny 
Th2 a Th1, které se uplatňují v buněčné imunitní obraně a neimunitním dohledu působícím 
proti nádorovým buňkám. Ve většině studií zabývajících se spánkovou deprivací byla 
prokázána suprese aktivity NK (natural killer) buněk, což také vede ke snížení 
protinádorového dohledu.   
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Pro kancerogenezi vyvolanou směnnou prací svědčí i děje na buněčné úrovni, které  ovlivňují 
např. proliferaci buněk a způsobují endokrinní změny s hormonálními procesy, které 
následně podporují tvorbu a růst endokrinně závislých nádorů.  
 
Žádná z těchto uvedených mechanismů se nevyskytuje izolovaně, v kombinaci jsou 
významné pro kancerogenezi. Dále např. vysoký příjem tuků v potravě v noci u směnných 
pracovníků (40% ze všech kalorií) vede ke značnému postprandiálnímu zvýšení triglyceridů a 
nenasycených mastných kyselin jako linolová kyselina (8, 9). Linolová kyselina je silným 
stimulačním signálem pro nádorový růst prostřednictvím svého mutagenního metabolitu, 13 
- hydroxyoctadecadienovou kyselinu (13-HODE). Tyto výsledky předpokládají, že noční 
cirkadiánní hladiny melatoninu u žen mohou chránit proti efektům zvýšeného příjmu 
kyseliny linolové v noci, které podporují růst nádoru prsu (10). 
 
IARC provedla rozbor osmi vybraných studií z různých zemí světa, které byly použity ke 
zhodnocení vztahu mezi rakovinou prsu a směnnou prací zahrnující noční práci. Šest 
z těchto osmi studií včetně dvou prospektivních kohortových studií zdravotních sester 
shodně naznačovalo mírné zvýšení rizika rakoviny prsu mezi zaměstnanci, kteří dlouhou 
dobu pracují v nočních směnách (ty byly ve studiích definovány různě). Většina studií uváděla 
toto zvýšené riziko po kontrole možných ovlivňujících faktorů. Dvě z osmi studií, z nichž 
jedna byla limitována podstatnými nedostatky v designu, nepodporovaly vztah mezi prací na 
směny a rakovinou prsu (16, 17, 18). 
 
Profesní skupinou pracovníků pracujících na směny je také personál letecké dopravy, který je 
postižen narušením cirkadiánních rytmů kvůli překračování časových pásem. Incidence 
rakoviny prsu byla studována v osmi kohortách letušek. Všechny studie kromě jedné z nich 
shodně uvádějí zvýšené riziko rakoviny prsu, které bylo vyšší po delší době trvání 
pracovního poměru. Mezi limitace těchto studií patří možnost ovlivnění výsledků častějším 
screeningem rakoviny prsu v této profesní skupině (ženy letušky) a potenciální ovlivnění 
reprodukčních faktorů kosmickým zářením. Pracovní skupina došla k závěru, že průkaz 
vztahu mezi rakovinou prsu a směnnou prací, která zahrnovala noční směny, byl konzistentní 
ve studiích, které byly specificky vytvořeny, tak aby odpověděly na tuto otázku.  
 
Několik studií se zabývalo vztahem mezi prací na směny a rakovinou v jiných orgánových 
systémech. Bylo hlášeno zvýšené riziko rakoviny prostaty, tlustého střeva a endometria 
(19, 20). Dřívější studie pilotů také ukázaly zvýšenou incidenci rakoviny prostaty ve srovnání 
s národní referenční úrovní, ale limitace těchto studií zahrnovaly možnost zkreslení kvůli 
vyšší prevalenci screeningu karcinomu prostaty u této profesní skupiny. 
 
Profesorka Schernhammer, která se dlouhodobě zabývá problematikou noční práce, 
spolupracovala na placebem kontrolované studii o melatoninu u přeživších s karcinomem 
prsu, ve které byl prokázán pozitivní efekt exogenního melatoninu (11). Hansen a Lassen v 
roce 2012 referovali o zvýšeném riziku rakoviny prsu mezi ženami zaměstnanými v armádě, 
které pracují na noční směny. Ve své studii Hansen a Lassen popisují jednoznačný vztah 
dávka - odpověď podle počtu let noční směnné práce a úhrnný počet takovýchto služeb (12). 
Osoby v nejvyšší třetině expozice měly více než dvojnásobný vzestup v pravděpodobnosti 
rakoviny. Zvláštně ženy, které preferují ranní chronotyp, a jsou exponovány noční práci, měly 
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dokonce ještě vyšší riziko. Tyto poslední nálezy mohou předpokládat roli poruchy 
cirkadiánního rytmu v patogenezi směnné práce spojené s rakovinou prsu. 

 
Možnosti prevence 
Na základě výše uvedeného se jako možné řešení nabízí předcházení negativním vlivům 
životního stylu, jejich monitorace s následnou edukací pracovníků ve směnných provozech. 
Během periodických prohlídek by se např. měla na základě pohovoru s pacientem zjišťovat 
organizace jejich pracovní doby a jejich tolerance ke směnné/noční práci (tj. tolerance 
narušení spánku, stravovací návyky…).   
 
Melatonin, který se pravděpodobně účastní v patofyziologii vzniku nádoru v souvislosti se 
směnnou noční prací, se také užívá jako lék u chorob cirkadiánního rytmu. Podáním 
exogenního melatoninu před začátkem tzv. biologické noci nebo v její první části lze spánek 
navodit, resp. jeho začátek uspíšit. Aplikace melatoninu také pomáhá k návratu do 
správného režimu po nočních směnách, čehož se využívá v případě intolerance směnného 
režimu. Dosud nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky ani vznik tolerance 
melatoninu. 
 
V případě nedostatečného nebo neadekvátního denního světla se nabízí terapie světlem. Na 
trhu jsou k dostání např. speciální brýle, které vyzařují bílé světlo specificky obohacené 
modrým světlem (o vlnové délce kolem 470 nm), na které jsou fotoreceptory oka 
nejcitlivější. Indikace užití těchto brýlí jsou poruchy spánku, cirkadiánní dysregulace, jet lag, 
„sezonní“ poruchy nálady. 
 
Práce vznikla za podpory prostředků RVO 61989592 a RVO (FNOl,0098892). 
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Abstrakt 
Popri nanočasticiach prírodného pôvodu prináša súčasná masívna expanzia nanotechnológií 
nové druhy nanočastíc, s akými sa živé organizmy doteraz nestretli. Odvrátenou stranou 
zjavných pozitívnych aspektov ich využitia je hrozba negatívnych zdravotných účinkov na 
exponované subjekty, daná špecifickými vlastnosťami látok vo forme nanočastíc, ktoré 
umožňujú ľahký vstup a bezbariérové šírenie sa v organizme spolu s vysokou bioaktivitou. Za 
expanziou nanotechnológií značne zaostáva výskum zdravotných efektov a ešte viac 
zodpovedajúca legislatíva. V danej situácii možno použiť doporučenia organizácií 
zaoberajúcich sa nanobezpečnosťou. 
 
Úvod  
Nanočastice (NP), nanomateriály (NMs) a nanotechnológie – tieto pojmy sú čoraz 
frekventovanejšie, čo vyplýva z masívnej expanzie ich vývoja, výroby a použitia v poslednom 
období, ktoré otvárajú nové možnosti v mnohých oblastiach ľudských aktivít. Každá minca 
má však aj druhú stranu. Popri prírodných alebo antropogénne vytvorených NP (ako vedľajší, 
odpadový produkt) sa v súčasnosti vyrába stále viac NP a NMs, s akými sa živé organizmy 
doteraz nestretli. Ich biologické účinky sú iné v porovnaní s danými látkami zloženými 
z väčších častíc a zatiaľ sú veľmi málo preskúmané, čo môže viesť k škodlivým dopadom na 
jednotlivcov i celú populáciu. 
 
Charakteristika nanočastíc 
Čo už vieme o NP a čo vedie k spomínanej zmene biologických účinkov? NP sú pri svojej 
veľkosti 1–100 nm menšie cca o 2-3 rády voči baktériám a cca o 1 rád voči vírusom (1). 
Vzhľadom k tomu, že rozmery NP sa blížia k rozmerom základných častíc hmoty (atómy, 
molekuly), začínajú sa pri nich uplatňovať kvantové javy a NP nadobúdajú unikátne fyzikálno-
chemické vlastnosti, aké daná látka neprejavuje vo forme väčších častíc (2). Za priame príčiny 
zmien vlastností sú považované najmä kvantové obmedzenie pohybu elektrónov v 
nanočastici a tiež relatívne veľký povrch nanočastice, ako miesto interakcií nanočastice s 
okolitým prostredím. Pre ilustráciu: jednej mikročastici s priemerom 60 µm (hrúbka ľudského 
vlasu) zodpovedá hmotnosťou 1 miliarda nanočastíc s priemerom 60 nm, ktorých povrch je 
tisíckrát väčší voči uvažovanej mikročastici. So zväčšením povrchu súvisí významné zvýšenie 
povrchovej energie o niekoľko rádov (3). To vedie k mohutnému zväčšeniu chemickej 
reaktivity a k zmenám mnohých fyzikálnych vlastností, ktoré sa menia i pri zmene tvaru a 
veľkosti. Napríklad železné piliny sa vznietia vo vzduchu len po dodaní značnej energie (pri 
vysokootáčkovom brúsení), kým nanoprášok Fe je pyroforický – reaguje so vzdušným 
kyslíkom samovoľne (vznieti sa pri rozsypaní do vzduchu), (4).  
 
Použitie nanočastíc 
Produkcia cielene vyrábaných nanočastíc v posledných rokoch prudko narastá – na svete sa 
vyrábajú milióny ton ročne s medziročným nárastom asi 50 %, čo predstavuje asi 
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desaťnásobný nárast za 6 rokov. Najviac z toho tvorí uhlíková čerň – gumárenské sadze, 
amorfný oxid kremičitý, mikrokryštalické oxidy rôznych kovov (titán, zinok, železo, hliník, 
cér), ďalej fulerény, uhlíkové nanovlákna a nanotrubice, nanoželezo, nanostriebro (5, 6). 
Tieto látky sa stále viac uplatňujú v mnohých oblastiach, ako napr. aktívne plnivá do gumy, 
plastov, betónov, farieb, do kozmetických výrobkov, pri úprave textílií, v mikroelektronike, 
v potravinárstve, farmácii a medicíne atď. 
 
Nano v pracovnom a životnom prostredí 
Profesionálna expozícia týmto látkam prichádza do úvahy všade tam, kde sa skúmajú, 
vyvíjajú, vyrábajú, aplikujú a likvidujú. Množia sa tiež dôkazy o tom, že i nechcene 
vyprodukované NP, prítomné napr. v dyme zo spaľovania fosílnych palív a pohonných hmôt,  
zo zvárania a fajčenia,  predstavujú práve vzhľadom na svoju nanoformu a chemické zloženie 
jednu z najškodlivejších zložiek uvedených kontaminantov životného a pracovného 
prostredia. Výfukové plyny prispievajú v súčasnosti najvyššou mierou k znečisťovaniu 
mestského ovzdušia tuhými aerosolmi (PM – particulate matter), v ktorých tvoria 
toxikologicky najvýznamnejšiu zložku nanočastice zo spaľovania CDNP – combustion derived 
nanoparticles (7). Aktuálna je tiež otázka životného cyklu výrobkov s obsahom NP, ktoré sa 
môžu dostať do životného prostredia napr. deštrukciou na konci „životnosti“ finálneho 
produktu (uhlíkové nanotrubičky z plastových nárazníkov áut). 
 
Zdravotné účinky nanočastíc 
Nežiadúce účinky NP na ľudské zdravie závisia na individuálnych faktoroch exponovaného 
subjektu, na dĺžke a intenzite expozície, na vlastnostiach NP: ich chemickom zložení, veľkosti, 
tvare, povrchovej ploche, reaktivite, rozpustnosti a ďalších (8). Z výsledkov výskumov je 
zrejmé, že expozičné limity pre NP budú odlišné od limitov danej látky vo forme väčších 
častíc a k definovaniu limitov nebude stačiť jedna veličina – koncentrácia látky (6). 
Z doterajších poznatkov o účinkoch NP na ľudský organizmus vyplýva: 
- NP môžu prenikať do organizmu dýchaním, resorpciou cez pokožku alebo digesciou. V tele 
môžu prenikať cez biologické bariéry do mnohých orgánov, tkanív, buniek a bunkových 
štruktúr, vyvolávať tam nežiadúce toxické účinky (9). Môžu sa šíriť v organizme obehovým 
systémom, lymfatickým systémom a tiež nervovým systémom prostredníctvom 
olfaktorických nervov (10). 
- Primárnym efektom pôsobenia NP je zvyčajne prozápalová aktivita ako dôsledok katalýzy 
tvorby voľných radikálov a ďalších reaktívnych zlúčenín vyvolávajúcich oxidačný stres (7). 
Tento sa javí ako možný marker pre určenie toxicity nanomateriálov, prípadne rizika 
poškodenia DNA (11). Po vstupe NP do bunkových štruktúr (jadro, fagozómy, lyzozómy, 
mitochondrie) môžu byť aktivované reakcie, napr. fragmentácia DNA, vedúce postupne k 
apoptóze, autofagocytóze alebo k nekróze (12, 13). 
- Dôsledkami uvedeného pôsobenia NP sú zápaly, deštrukcia pľúcneho tkaniva, astma, 
bronchitída, rozodma pľúc, rakovina pľúc alebo priemyselné pľúcne choroby - silikóza, 
azbestóza (2). Tiež spoluúčasť NP v patogenéze: aterosklerózy, trombu, arytmií  
(kardiovaskulárny systém), Parkinsonovej a Alzheimerovej choroby (mozog), Kaposiho 
sarkómu (lymfatický systém) (2, 14, 15). Ďalšími zasiahnutými orgánmi môžu byť pečeň, 
slezina a obličky (10). NP prijaté cez tráviaci systém môžu spoluúčinkovať v patogenéze 
rakoviny hrubého čreva a Crohnovej choroby (1, 16). NP v kontakte s pokožkou môžu byť 
prijaté bunkami pomocou epidermálnych keratinocytov, čo objasňuje dermatologické 
reakcie u pracovníkov exponovaných nanočasticiam berýlia alebo iných látok (10, 17). 
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Nedávne epidemiologické štúdie ukázali silnú koreláciu medzi úrovňou znečistenia ovzdušia 
časticami a chorobami: respiračnými, kardiovaskulárnymi, rôznymi druhmi rakoviny ako aj 
úmrtnosťou (1). 
 
Úlohy súčasného výskumu 
Napriek uvedeným skutočnostiam o efektoch NP možno konštatovať, že detailné 
mechanizmy pôsobenia NP na živé organizmy sú zatiaľ len málo známe, čo platí tiež pre dáta 
z oblastí: 

- vlastnosti NP všeobecne, ako aj vlastnosti NP v potravinovej a biologickej matrici,      
- analytické metódy pre NP všeobecne a aj  pre NP v potravinovej a biologickej matrici,      
- cesty expozície nanočasticiam, 
- toxikokinetika nanočastíc, 
- potenciálna toxicita NP  a NMs,  

teda dáta nevyhnutné pre odhad rizika používania NMs (18). Výskum by sa mal zamerať na 
riešenie otázok ako sú napr. mechanizmus preniknutia NP do bunky, transportu do iných 
tkanív a orgánov, obranná odpoveď organizmu na expozíciu nanočasticiam, interakcia NP s 
rôznymi fyzikálnymi faktormi a chemickými látkami (19). Ďalej na definovanie veličín pre 
kvantifikovanie expozície nanočasticiam,  metodík merania expozície a stanovenie 
expozičných limitov. Tiež na vývoj efektívnych metód znižovania expozície. Okrem toho je 
potrebné rozšíriť vo väčšej miere aj výskum študujúci problematiku z populačného pohľadu: 
odhad populačného atributabilného rizika a následne odhadu dopadov na rôzne cieľové 
skupiny populácie, ako aj potenciálneho populačného benefitu preventívnych intervencií. 
 
Výskum na Slovensku 
Výskum zameraný na problematiku zdravotných rizík súvisiacich s NP realizuje na Slovensku 
viacero subjektov, a to prevažne v rámci medzinárodných projektov, napr. Fakulta verejného 
zdravotníctva SZU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, 
Ústav experimentálnej onkológie SAV Bratislava, Zväz chemického a farmaceutického 
priemyslu SR (20). Uvedený zväz periodicky organizuje konferencie a iné odborné akcie 
zamerané na zodpovedné používanie NMs (21, 22). Na rozdiel od susednej Českej republiky, 
kde bolo skúšobne realizované monitorovanie NP v životnom a pracovnom prostredí (23, 
24), na Slovensku sa analogické merania len pripravujú (podľa neoficiálnej informácie zo 
Slovenského hydrometeorologického ústavu, odbor Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia).  
 
Legislatíva a preventívne opatrenia 
Od legislatívy týkajúcej sa NMs sa očakáva zabezpečenie ochrany individuálneho zdravia, 
verejného zdravia a životného prostredia pred možnými negatívnymi účinkami NP a NMs. 
Mala by teda kodifikovať zodpovedajúci rámec pre jednotlivé oblasti nanobezpečnosti ako 
monitoring, kontrola expozície, stanovenie expozičných limitov, ochranných opatrení. 
Súčasný stav na Slovensku i mimo neho je iný: za prudkým tempom rozvoja nanotechnológií 
a v rámci EU zatiaľ veľmi málo regulovanou produkciou a zavádzaním NMs do praxe zaostáva 
výskum zdravotných účinkov NP.  Ešte viac zaostáva implementácia  výsledkov  výskumu  do 
príslušnej  legislatívy. Výstižne  to prezentuje obr. č. 1 upravený podľa Savolainen  a kol. (25).  
Vzhľadom k malým finančným zdrojom zameraným na výskum nanobezpečnosti a ďalším 
možným príčinám sa uvedené oneskorovanie postupne zvyšuje.  
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Obr. 1 Oneskorovanie regulačných legislatívnych opatrení voči výskumu nanobezpečnosti a voči rozvoju 
nanotechnológií. Upravené podľa Savolainen a kol. (25). 

 
 
Jednotlivé krajiny sa k posudzovaniu bezpečnosti nanotechnológií stavajú rôzne. Čo sa týka 
legislatívy v USA, vláda vo Washingtone sa k téme "nanotechnológie a ľudské zdravie" zatiaľ 
definitívne nevyjadruje, ale predstavila zámer zaoberať sa hlbšie touto témou. NIOSH  
(National Institute for Occupational Safety and Health) sa už viac ako desaťročie intenzívne 
venuje problematike nanobezpečnosti, o čom svedčí bohatá  publikačná činnosť (26, 27), 
zosumarizovaná v uvedenom zdroji 27.  
 
V EU boli v posledných rokoch prijaté Európskou komisiou špecifické regulačné opatrenia 
v niektorých sektoroch, týkajúce sa MNs v potravinách, biocídnych produktoch, kozmetike 
a v predmetoch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami (28, 29, 30, 31). Avšak hlavný 
chemický zákon (nariadenie) REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) nebol principiálne zmenený doteraz. REACH pritom posudzuje materiály len 
podľa ich chemického zloženia, bez ohľadu na veľkosť častíc. Podľa Európskej komisie majú 
byť špecifiká NMs a súvisiace regulačné opatrenia legislatívne ukotvené formou  dodatkov 
REACH (32), ktoré mali byť spracované koncom roku 2016 a následne prejednávané do 3 
mesiacov v Parlamente a Rade. 
 
Viaceré európske krajiny nie sú spokojné so stavom EU legislatívy v súvislosti s NMs. 
Niektoré z nich zaviedli alebo pripravujú národný register nanomateriálov (napr. Francúzsko, 
Belgicko, Dánsko, Taliansko, Švédsko) alebo národnú legislatívu. Na Slovensku sa takéto 
opatrenia pravdepodobne nepripravujú, Slovensko podporuje snahu Európskej komisie o 
implementáciu nanomateriálov do európskej chemickej legislatívy (zdroj : neoficiálne 
informácie získané z Ministerstva hospodárstva SR a z Ministerstva zdravotníctva - Úradu 
verejného zdravotníctva SR).  
 
Závery a doporučenia 
Na Slovensku sa problematike nanomateriálov nevenuje ani zďaleka taká pozornosť ako vo 
viacerých európskych krajinách. I keď máme expertov zastúpených v expertných skupinách 
na európskej i celosvetovej úrovni (20), chýba medzi nimi vzájomná komunikácia. Prospešné 
by bolo zlepšenie medzirezortnej spolupráce medzi akademickými inštitúciami a vládnymi 
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zložkami, najmä v oblasti podpory výskumu v tejto oblasti a následnej implementácie 
vedeckých dôkazov do pripravovaných legislatívnych opatrení.  
 
Kým nebude v EU v platnosti účinná legislatíva týkajúca sa najmä prijateľného rizika, 
expozičných limitov a ďalších regulačných opatrení, nanočastice predstavujú potenciálnu 
hrozbu pre verejné zdravie.  
 
Doporučenia pre prax 

 Implementovanie zahraničných skúseností v podmienkach Slovenska, t.j. poznatkov 
organizácií a iných štruktúr, ktoré už dlhšie pracujú v oblasti nanobezpečnosti, napr. 
NIOSH, EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work), (33), Finish 
Institute of Occupational Health (34), VÚBP Praha (10), uplatňujúc princíp predbežnej 
opatrnosti. Z toho vyplýva dôležitosť vytvorenia základných odporúčaní pre 
zamestnávateľov a zamestnancov. 

 Aplikovaný výskum je potrebné zameriavať na aktuálne otázky kvalitatívneho a 
kvantitatívneho hodnotenia expozícií nanočasticiam na pracovisku, na základe 
ktorých možno odhadnúť riziko.  

 Na základe aktuálnych zistení modifikovať existujúce a vytvárať nové opatrenia na 
znižovanie rizika, k čomu patrí účinná redukcia úniku nanočastíc do prostredia, 
používanie osobných ochranných prostriedkov, v prípade potreby skrátenie 
expozičnej doby, ako aj primeraná edukácia zamestnancov. Zamestnanci by sa mali 
pravidelne zúčastňovať na lekárskych preventívnych prehliadkach. 
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AMBULANTNÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA – SKÚSENOSTI. 
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1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 
2 Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,  

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 
 

 
Abstrakt  
V ambulantných zdravotníckych zariadeniach je poskytovaná základná zdravotná 
starostlivosť, ale aj špecializovaná zdravotná starostlivosť. V súčasnosti sa mediálna 
pozornosť sústreďuje najmä na pacienta a napĺňanie jeho potrieb z hľadiska poskytovania 
zdravotnej starostlivosti odborným personálom. Autori v príspevku smerujú odbornú a  
spoločenskú diskusiu z hľadiska samotného zdravotníckeho zariadenia a zdravotníckeho 
personálu na základe praktických poznatkov z riešenia tejto problematiky v okrese  Martin 
a Turčianske Teplice. 
 
Úvod  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (ďalej RÚVZ) ako orgán 
verejného zdravotníctva vo svojej pôsobnosti rieši v problematike zdravotníckych zariadení : 

- Návrhy na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky (RU) (1) 
- Návrhy na vydanie záväzného stanoviska - umiestnenie stavby/územné konanie, 

zmenu účelu užívania stavby/časti stavby, kolaudáciu stavby (ZS) (1) 
- Odborné stanoviská ku projektovým dokumentáciám, zámerom (OS – PD) (2,3,4,5) 
- Odborné poradenstvo (2,3,4,5) 

 
Ambulantné zdravotnícke zariadenia - požiadavky na priestory, prevádzka 
Výnos MZ SR č. 44/2008 - Príl.1/ minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a 
materiálno-technické vybavenie ambulantných zariadení v platnom znení. 
Príloha upravuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie pre 
ambulantné zariadenia definované v §7 ods.3 zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa 
tohto výnosu (5): 
Ambulantné zariadenia tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo 
ucelený celok. Ambulantné zariadenia musia mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo 
svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou alebo výťahom. (2,5) 
Ambulantné zariadenie, v ktorom lekár poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre 
deti a dorast, má vo vybavení ambulancie rovnaké minimálne personálne zabezpečenie a 
minimálne materiálno - technické vybavenie ako lekár s príslušnou špecializáciou určenou na 
poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a súčasne má v 
priestoroch ambulancie aj prebaľovací stôl. (5) 
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Skladovanie zdravotníckych materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej 
kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi. (2,3,5) 
 
V ambulantných zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej 
pitnej vody a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích potrieb a dezinfekčných potrieb. 
(4,5) 
 
Čakáreň z prevádzkového hľadiska priamo nadväzuje na prípravovňu alebo na vyšetrovňu.  
Ambulancia, v ktorej sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných 
ochorení/prenosných ochorení, nesmie byť súčasne zriaďovaná na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v iných špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár a musí mať 
čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií. Táto požiadavka sa 
vzťahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, na ambulanciu pre deti a dorast, na 
infektologickú ambulanciu a pneumologickoftizeologickú ambulanciu. (3,5) 
 
Ambulantné zariadenie musí mať zabezpečený systém vykurovania. Tepelno - vlhkostná 
mikroklíma a výmena vzduchu vetraním vo vnútorných priestoroch musí spĺňať požiadavky 
podľa osobitného predpisu. (6) Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným 
spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. 
Všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie i umelé osvetlenie 
podľa osobitného predpisu. (7) 
 
Výška prevádzkových miestností je 3 m; v prípade, ak to charakter už existujúcej stavby 
neumožňuje, možno pripustiť nižšiu výšku, najmenej však 2,5 m. Steny miestností sú svetlé a 
tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musí 
byť umývateľný povrch stien najmenej do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových 
miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch. 
Podlaha miestností je ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať umývaniu 
namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej 
elektriny. Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať 
ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.(2,3,5)  
 
Ak sa zriaďuje laserové pracovisko, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.(8) 
V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť zabezpečený oddelený zber 
nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. (2,5) Použité 
ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so 
stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad 
musia byť náležite označené a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom 
skladovacom priestore.  (5) 
 
Okná ambulancií, vyšetrovní a zákrokových miestností chirurgických smerov musia mať 
vetracie otvory opatrené sieťkami proti hmyzu. (5) 
 
Ambulantné zariadenia v ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovej miestnosti musia 
mať k dispozícii tečúcu zdravotne bezchybnú studenú pitnú vodu a teplú úžitkovú vodu. 
Odpadové vody sú odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom. (4,5) 
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Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej 
vody. Toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von a najmenej jedna 
záchodová kabína musí byť prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. Toalety pre pacientov ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v 
špecializačných odboroch so zvýšeným výskytom infekčných ochorení nesmú byť spoločné 
pre pacientov ostatných ambulancií. (2,4,5) 
 
V špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár, v ktorých sa vo zvýšenej miere 
predpokladá infekčný charakter ochorení, alebo v ktorých nemožno vylúčiť negatívne 
ovplyvňovanie zdravia, možno ambulantné zariadenie do objektu umiestniť, len ak je 
možnosť zriadiť doň osobitný vstup. Na zabránenie šírenia vzdušných nákaz musí byť 
vetranie priestorov takýchto ambulancií riešené tak, aby sa vzduch z priestorov ambulancií a 
ich príslušenstva nedostával do ostatných vnútorných priestorov vlastného objektu alebo do 
susediacich objektov. Posúdenie vhodnosti umiestnenia takéhoto pracoviska do objektov, 
ktoré súčasne plnia aj iné funkcie, vykonáva príslušný orgán verejného zdravotníctva. (1,5) 
Pracovisko musí mať zriadený vhodne odčlenený, dostatočne odvetraný priestor na 
občerstvenie a na prezlečenie personálu vybavený umývadlom alebo drezom; tento priestor 
môže byť spoločný pre viaceré pracoviská. (4,5) 
 
Ďalšie požiadavky na základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové 
vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania ambulantného zariadenia a z 
jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých oddieloch príloh k tomuto metodickému 
usmerneniu.  
 
Personálne zabezpečenie ambulantných zariadení, t.j. počet  fyzických osôb v jednotlivých 
kategóriách/ profesiách zdravotníckych pracovníkov, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
Každý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko 
informačno - komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém 
umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v 
elektronickej forme. (5) 
 
Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti:  
a) ambulancia ... 15 m2,  
b) prípravovňa (ak je zriadená) ... 12 m2,  
c) čakáreň ... 8 m2,  
    čakáreň všeobecný lekár – 12 m2 
d) toaleta pre pacientov ... 2 m2,  
e) toaleta pre personál ... 2 m2,  
f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré 
ambulancie,  
g) priestor s výlevkou pre upratovačku.  
  
Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a 
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je minimálne:  

- umývadlo na ruky,  
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- drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov -  ak je inštalovaný v 
prípravovni, v ambulancii nie je potrebný,  

- vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,  
- písací stôl, stolička,  
- prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských 

špecializovaných ambulanciách,  
- nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,  
- chladnička na liečivá,  
- autokláv/sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským 

spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,  
- umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych 

pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom 
oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie, 

- ..... a ďalšie podmienky podľa špecifikácie konkrétnej ambulancie. 

 Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery 
biologického materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a 
dekontamináciu pomôcok. Ak je drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.  
Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentária musia 
byť okrem umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v 
prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.  
Ak ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných 
odboroch, musí spĺňať požiadavky na vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pre každý 
špecializačný odbor, v ktorom sa ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje. (5) 
 
RÚVZ - Štátny zdravotný dozor - pred uvedením do prevádzky 
Orgán verejného zdravotníctva pred vydaním rozhodnutia na uvedenie priestorov do 
prevádzky (1) vykoná obhliadku priestorov v rámci štátneho zdravotného dozoru (1) so 
zameraním na priestorové požiadavky podľa druhu zamerania príslušnej ambulancie 
s konkrétnym zameraním/ poskytovaním všeobecnej a/alebo špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti (5). 

 
Výber zo záznamu ŠZD  
 
Prevádzkové priestory:  

 ambulancia s umývadlom na ruky   

 prípravovňa sestry s umývadlom na ruky,  výlevkou na likvidáciu biologického  
 materiálu  

 iné (zákroková miestnosť, čistiaca miestnosť s drezom (dvojdrezom) na   čistenie/  
       umývanie nástrojov/inštrumentácia ...) 

 čakáreň pre pacientov s vybavením (? umývadlo na ruky s prívodom pitnej studenej  
 a teplej vody, čakárne s nápojovými stanicami/potravinovými automatmi, ...) 

 zázemie pre pacientov (WC s predsienkou a umývadlom na ruky) 
      
Priestory pre pracovníkov/ sociálnohygienické zázemie/ zariadenia na osobnú hygienu  

 denná miestnosť s umývadlom a prívodom tečúcej pitnej vody     

 šatňa  
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 sprcha  

 WC s predsienkou a  umývadlom na ruky  
 

Priestory – pomocné prevádzkové: 

 miestnosť pre upratovačku  (samostatná, s výlevkou, umývadlo na ruky, nútená výmena 
vzduchu, uloženie upratovacích pomôcok, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov) 

 uloženie biologického odpadu (ihly/ostré predmety, ostatné,...) na pracovisku, ako 
odpad pripravený na likvidáciu oprávnenou firmou 

 uloženie ostatného nebezpečného odpadu (chemické látky,...) na pracovisku, ako odpad 
pripravený na likvidáciu oprávnenou firmou 

 pranie prevádzkovej bielizne/miestnosť na údržbu osobných ochranných pracovných 
prostriedkov (názov firmy zabezpečujúcej pranie)  

 

Zásobovanie vodou (9):  

Zdroj pitnej vody 
(označiť)  

 Protokol o kvalite pitnej 
vody  

POZN 

Verejný vodovod     

 

Vlastný vodný 
zdroj/studňa  

 

Iný.. ... .... ... .... ... ... .... ... ....
..... .  

 

 
Kanalizácia a  odpad (10)  

Likvidácia odpadu - zmluvy s oprávnenými 
organizáciami na likvidáciu jednotlivých druhov 
odpadov:                                                        

FIRMA - Názov 

a. nebezpečný odpad,    

b. biologický/ odpad   

c. komunálny odpad,    

d. odpadové vody – kanalizácia/žumpa/ČOV    

 
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou : (1) 
 

Opatrenia Áno/Nie Poznámka  

Technické opatrenia    

Organizačné opatrenia    

Iné opatrenia    

OOPP   

Označenia na pracovisku    

 
Zdravotné riziká z hľadiska  

o primárnej ochrany verejného  zdravia, zdravotníckych pracovníkov a osôb 
navštevujúcich zdravotnícke zariadenia (hygienicko-epidemiologický režim, bariérová 
ošetrovateľská technika, likvidácia odpadov,...) 

o cestovnej medicíny (anamnéza, klinika infekčnej a cestovnej medicíny) 
o súčasnej situácie sťahovania národov/migrácia utečencov (problematika otvorená) 
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Dôvody pre dodržiavanie primárnych zásad vykonávania správnej praxe pri poskytovaní 
zdravotníckej starostlivosti, o.i. sú: 

o riziko/infekčné ochorenia (prenosné ochorenia) šíriace sa vzduchom 
o globálne prírodné zmeny/ podnebné pásma/ riziko - prenášači/vektor ochorení 
o ochorenia, ktoré bežne neriešime + izolácia + liečba 
o imunita našej populácie  

 
Jednoduché kroky – ako na to 

1. štúdia/zámer umiestnenia a využitia objektu (ambulancia, poliklinika, iné 
zdravotnícke zariadenie) – vyriešenie umiestnenia zdravotníckeho zariadenia 

2. projektová dokumentácia – zosúladenie legislatívnych požiadaviek a požiadaviek 
medicínskej/zdravotníckej praxe 

3. výstavba/ aj jej zmeny  - doladenie podmienok budúcej prevádzky vrátane zmien 
4. kolaudácia – kontrola dodržania /splnenia stanovených požiadaviek a podmienok 
5. schválenie priestorov do prevádzky (samostatné správne konanie) 

 

Pozitíva dodržania jednotlivých krokov – príklady 
 
Poliklinika Sénium  

- dobudovanie samostatného vstupu pre pacientov a personál všeobecných ambulancií 
/ v súčasnosti je sústredených 5 ambulancií všeobecného lekára pre dospelých na 
jednom podlaží/ s možnosťou odčlenenia - samostatnej prevádzky všeobecných 
ambulancií  

- rekonštrukcia a osadenie nového personálneho výťahu 
- vybudovanie nového obslužného autonómneho výťahu pre vzorky biologického 

materiálu pre biochemické laboratórium a patologickú anatómiu 

Poliklinika 1 Škultétyho 

- zriadenie ambulancie všeobecného lekára a pľúcnej ambulancie do samostatného 
traktu so samostatným vstupom pre pacientov a pre personál (možnosť uzavretia 
traktu – samostatná prevádzka) 

- projektová príprava lekárne a stravovacej prevádzky/bufet do komplexu Polikliniky  

Poliklinika Košúty 

- projektová príprava rekonštrukcie ZS Košúty (dispozičné riešenia – návrh) + likvidácia 
azbestu (pôvodné vnútorné priečky zhotovené z materiálov obsahujúcich azbest) za 
dodržania prísne špecifických podmienok akreditovanou firmou so zaškoleným 
personálom a s následným zdokladovaním kvality prostredia – ovzdušia meraním 
azbestových vlákien ešte  pred začatím vlastných stavebných úprav a rekonštrukciou 
objektu (ochrana zdravia užívateľov objektu – aj budúcich užívateľov) 
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- projektová príprava: dispozično - technicko - prevádzkové riešenia priestorov lekárne 
so začlenením do objektu Polikliniky (t.č. pred uvedením do prevádzky) 

 
Zdravotnícke zariadenia (ZZ) a iné prevádzky v jednom objekte 

o posúdiť vhodnosť takéhoto riešenia podľa charakteru ZZ / zistiť zameranie, riziká  
o stravovacie zariadenia, bufety /podmienky (požiadavka napr. diabetologickí pacienti) 

 (samostatný vstup!, mimo ZZ) 
o predajne/ sortimentné zameranie – zvážiť či áno (?!) 

 (samostatný vstup!, mimo ZZ) 
o služby/zariadenia starostlivosti o ľudské telo (?!) - NIE  
o iné  prevádzky (?!) – NIE 
o častejšie ochorenia u pracovníkov (?)  

 Odpoveď niektorých opýtaných:  
„Áno, občas. Áno, často. Neobávam sa, však lieky sú.“ (?) 

 
Prax: 
 

 
 
Graf.č. 1 : Percentuálny podiel odbornej činnosti RÚVZ so sídlom v Martine k riešeniu problematiky 
ambulantných zdravotníckych zariadení, Región Turiec, roky 2012-2016 
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Graf.č.2:   
Percentuálny podiel odborných činností RÚVZ so sídlom v Martine pred  
vydaním rozhodnutia na uvedenie priestorov ambulantných zdravotníckych  
zariadení, Región Turiec, roky 2012 -2016 
 
Grafickým znázornením (Graf č.1 a Graf č.2) prezentujeme výsledky mravenčej práce 
pracovníkov RÚVZ, ktorá predchádza schváleniu ambulantného zdravotníckeho zariadenia a 
vydaním rozhodnutia na jeho uvedenie do prevádzky (11%; RU), t.j. podiel odborných 
činností (89%) pred vydaním rozhodnutia na uvedenie priestorov ambulantných 
zdravotníckych zariadení v okresoch Martin a Turčianske Teplice (Región Turiec) výberovo za 
roky 2012 -2016 (od projektovej prípravy, konzultácie dispozičného riešenia, riešení 
jednosmerného toku – personál, pacienti, materiál, atď.),.  
 
Najčastejšie riešená problematika 

o zriadenie dennej miestnosti pre personál zdravotníckeho zariadenia/ambulancie 
(konzumácia stravy, pitný režim mimo infekčné prostredie,...); 

o vytvorenie dostatočného priestoru pre umiestnenie šatne s dostatočným počtom 
skriniek na oddelené uloženie civilného a pracovného (zdravotníckeho) odevu (zásady 
krížovej kontaminácie); 

o zriadenie sprchy v ambulantnom zdravotníckom zariadení (okrem účelu ako zariadenie 
na osobnú hygienu, jej priama využiteľnosť aj na ochladenie organizmu ( a nielen starších 
pracovníkov, ktorých je priamo v našich ambulantných zdravotníckych zariadeniach dosť) 
v horúcich/tropických letných dňoch – v súvislosti s globálnym otepľovaním stúpa počet 
tropických dní aj v našom klimatickom pásme, dôležitá je z hľadiska osobnej hygieny 
u žien, a mnoho ďalších aspektov); 

o zriadenie miestnosti pre upratovačku s výlevkou, umývadlom na ruky, nútenou výmenou 
vzduchu; 
 sušenie mopov a handier (vlhké prostredie + teplo = ideálne podmienky pre 

mikroorganizmy (aj patogénne!));  
 práca s chemickými faktormi (riedenie dezinfekčných roztokov + teplá voda = únik 

koncentrovaného množstva látok/zmesí do ovzdušia - dýchacia zóna osoby 



 
 

338 
 

vykonávajúcej prípravu dezinfekčného/ čistiaceho roztoku = atak cez dýchací systém 
a očné spojivky na cieľové orgány (pľúca, obličky, pečeň, CNS,...); 

 pranie pracovných odevov/prevádzkovej bielizne v domácom prostredí - riziko 
prenosu infekcií do domáceho prostredia/rodinní príslušníci (!). 

Pozitíva 
v súčasnosti prevádzkovatelia  

 majú záujem riešiť kvalitné prostredie nielen pre pacienta (je samozrejmosťou + 
rôzne vylepšenia : umývadlo v čakárni, televízor, hudba, nápojové automaty), ale aj 
pre personál (denná miestnosť, šatne, sprchy, WC – pre jedno ambulantné 
zdravotnícke zariadenie, spoločne pre viac ambulancií so špecifickým zameraním); 

 aktívne sa podieľajú na riešení vzniknutých problémov (podnety riešené RÚVZ – 
zabezpečenie mikroklimatických podmienok v ambulantných zariadeniach (teplota 
počas zimných a prechodných období), rekonštrukčné a stavebné práce mimo 
ordinačných hodín a počas víkendových dní,...; 

 prichádzajú s novými „nápadmi“ ako zlepšiť/vylepšiť pracovné prostredie pre seba, 
svojich pracovníkov  i svojich pacientov. 

Záver 
Verejné zdravotníctvo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a jeho činnosť už nie je 
len o tom, že prevádzkovateľ niečo musí, lebo mu to káže „hygienik“ a/alebo ukladá 
povinnosť predpis, je to umenie zosúladenia medicínskych poznatkov a poznatkov v oblasti 
zdravotníctva, vedy a techniky, požiadaviek súčasnej legislatívy, a tiež praktických 
skutočností pre zlepšenie a udržateľnosť zdravia a kvality života nielen pacientov ale aj 
samotných zdravotníckych pracovníkov, najmä v ich pracovnom prostredí. 
 
Ďakujeme za ústretovosť, uvedomelosť a entuziazmus tým, ktorí sa podieľali a ďalej 
podieľajú na všetkých pozitívnych zmenách v našom zdravotníctve i v zdravotníckych 
zariadeniach v regióne Turiec a tiež tým, ktorým záleží na dobrom zdraví nás všetkých. 
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DETSKÁ ZRANITEĽNOSŤ BIOLOGICKÝMI A SOCIÁLNYMI FAKTORMI 

V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ. 

K. SLOTOVÁ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 
 
Abstrakt 
Úvod: Deti reprezentujú budúcnosť našich spoločností, ochrana ich prostredia a zdravia sa 
stáva medzinárodnou kľúčovou úlohou.  
 
Materiál a metodika: Ako  biologické faktory je možné považovať napr. kritické obdobie 
vnímavosti a ovplyvniteľnosti faktormi životného prostredia počas rastu a vývoja dieťaťa, 
nezrelý metabolizmus, väčšia expozícia vzhľadom na veľkosť dieťaťa. Detskú zraniteľnosť 
rizikovými faktormi životného prostredia významne ovplyvňujú aj ekonomické a sociálne 
faktory . 
 
Výsledky: Pre detskú populáciu sú charakteristické rozdielne a jedinečné spôsoby expozície, 
vplyv ekonomických a sociálnych faktorov je preukázaný nerovnomernou distribúciou 
globálnej záťaže chorobami súvisiacimi s prostredím. Globálne 43 % celkovej  hrozby 
ochorení súvisiacich so životným prostredím postihuje deti do 5 rokov. V chudobnejších 
krajinách až 80 % hrozieb ochorení u detí do 5 rokov sú environmentálneho pôvodu.  
 
Závery: Pri tvorbe a plánovaní intervencií na riešenie priorít a potrieb v oblasti zdravia detí 
a životného prostredia má významné postavenie verejné zdravotníctvo. Implementácia 
intervenčných aktivít vyžaduje medzisektorovú spoluprácu. 
 
Úvod  
Dôvodov prečo je potrebné v kontexte verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť 
detskej populácii je niekoľko. Deti reprezentujú budúcnosť našich spoločností, ochrana ich 
zdravia a prostredia sa stáva medzinárodnou kľúčovou úlohou. Novorodenci, deti a mládež 
reprezentujú 40% svetovej populácie a pretože sú plynulým procesom rastu a vývoja 
spoločnosti je potrebné brať do úvahy skutočnosti, že účinky expozície na začiatku života sa 
prejavia v dospelosti, alebo až v ďalšej generácii a môžu viesť k dlhodobým následkom, alebo 
poškodeniam zdravia. 43% globálnej záťaže chorobami súvisiacimi so životným prostredím 
postihuje deti do 5 rokov, ktoré tvoria len 12% populácie. 
Pre detskú populáciu sú charakteristické rozdielne a jedinečné spôsoby expozície:  
- v pomere k telesnej hmotnosti prijímajú vyšší objem ovzdušia, tekutín a potravín, ako 
staršie  deti a dospelí, majú dlhšiu očakávanú dĺžku života a teda aj možnú dlhšiu dobu 
expozície, 
- vyvíjajúci sa organizmus najmä počas embryonálneho vývoja, vývoja plodu a prvých rokov 
života teda v období jeho rýchleho rastu,  vývoja orgánov a systémov a vzhľadom k 
špecifikám v metabolizme je  obzvlášť citlivý a vnímavý k rizikovým faktorom životného 
prostredia,  
- deti žijú v premennom prostredí kde v závislosti na stupni ich vývoja rôzne médiá a cesty 
expozície môžu vzájomne ovplyvňovať ich celkovú expozíciu ,  
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- deti nevedia kontrolovať svoje prostredie, pri výbere miesta kde budú žiť, chodiť do školy 
a hrať sa sú do značnej miery závislé od dospelých,  sú politicky bezmocné, nevedia 
a nemôžu sa brániť, 
- napriek rozdielnostiam vo vnímavosti a úrovni expozície mnohým toxickým látkam detskej 
populácie sú bezpečnostné štandardy chemických látok a únosné maximálne dávky expozície 
pre túto skupinu populácie stále väčšinou založené na kritériách používaných pre dospelých. 
 
Materiál a metodika 
Cieľom je poukázať na biologické, ekonomické a sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú detskú 
zraniteľnosť rizikovými faktormi životného prostredia a zároveň  charakterizovať  a ilustrovať 
jedinečné spôsoby expozície detskej populácie  faktormi životného  prostredia. V minulosti 
sa ako riziká ohrozenia zdravia detí faktormi životného prostredia považovali  zmenšené 
riziká  odvodené z rizika ohrozenia zdravia dospelého človeka. Dnes vieme, že deti sú často 
v životnom prostredí v riziku  neporovnateľnom s dospelými, a to z dôvodov, ktoré môžeme 
rozdeliť do 4 skupín.  

1.  Deti majú rozdielne a jedinečné spôsoby expozície nebezpečenstvám v životnom 
prostredí, ktoré sa odlišujú od dospelých.  

2. Dynamický fyziologický vývoj dieťaťa prebieha v niekoľkých fázach charakteristických 
dozrievaním, diferenciáciou a rastom a tieto  fázy sú  označované aj ako "kritické 
obdobia zraniteľnosti", ktoré nemajú  porovnateľnú obdobu v dospelej  fyziológii. 

3. Deti majú dlhšiu očakávanú dĺžku života. Z tohto dôvodu majú k dispozícii dlhšiu dobu 
na manifestovanie ochorenia s dlhou dobou latencie a pred sebou dlhšie obdobie 
života s možným toxickým poškodením. 

4. Deti sú politicky bezmocné, nevedia a nemôžu sa brániť, nevedia kontrolovať svoje 
prostredie, vyberať miesta kde budú žiť, chodiť do školy a hrať sa. 

Vnímavosť a expozíciu plodu, novorodenca, dieťaťa a adolescenta rôznym 
environmentálnym hrozbám a následne ich zdravie ovplyvňujú ekonomické a sociálne 
faktory ako napr. nevyhovujúce ekonomické a spoločenské postavenie rodín – chudoba, 
podvýživa, vzdelanie, miesto bydliska, postoje, zvyklosti rodičov, etnicita, konflikty a pod.. 
Hrozba chorobami prisudzovaných environmentálnym faktorom je väčšia u detí a v 
chudobnejšej časti populácie. 
    
Výsledky 
Rozdielne a jedinečné spôsoby expozície detí nebezpečenstvám v životnom prostredí 
charakterizuje napr. expozícia in utero toxickým látkam, ktoré prechádzajú placentou a aj 
prostredníctvom materského mlieka. Žiadna z týchto ciest expozície sa nevyskytuje u 
dospelých, alebo starších detí.  
 
Fyzické odlišnosti detí od dospelých ich predurčujú nachádzať sa, pohybovať sa   na typických  
miestach, ako je napr. miesto blízko pri zemi, podlahe. Ťažké znečisťujúce látky v ovzduší sú 
tak koncentrované v dýchacej zóne detí.  
 
Deti majú oveľa obmedzenejšiu schopnosť porozumieť nebezpečenstvu a odísť z miesta 
nebezpečenstva či už ide o prítomnosť toxických látok alebo nebezpečnú situáciu, ktorá 
môže mať za následok fyzické poškodenie – úraz.  
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Pretože deti sú malé, majú vysoký pomer povrchovej plochy k objemu, a preto môžu mať 
významne vyššiu dermálnu absorbciu ako dospelí. S výnimkou nedonosených detí a 
novorodencov detská pokožka predstavuje rovnakú bariéru  pri dermálnej expozícii ako u 
dospelých, ale u detí je väčšia plocha tela k váhe tela. Novorodenci majú pomer povrchu tela 
k váhe tela tri krát vyšší ako dospelí a u batoliat je tento pomer dva krát vyšší. Na detskej 
pokožke je tiež viac poranení, odrenín a vyrážok ako u dospelých čo tiež vedie k vyššej 
dermálnej absorbcii v pomere k telesnej hmotnosti (Graf 1). 
 

Graf 1 Pomer povrchu tela a hmotnosti tela  
Zdroj: Selevan, Environ Health Perspect, 2000, 108 (Suppl 3):54.  

 
Deti sa často učia poznávať predmety ich vkladaním  do úst, u malých detí je typické   
zapájanie sa  do bežného prieskumného správania formou zvyklosti ruky -ústa a predmet -
ústa a nevýživového požívania rôznych látok. Môžu požiť signifikantné množstvo 
kontaminovanej pôdy, prachu a  nečistôt v ranných obdobiach života, čo môže dramaticky 
zvýšiť ich expozíciu v porovnaní s expozíciou u dospelých.  
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Graf 2 Zvyklosti a konzumácia pôdy 
Zdroj: US EPA Child-specific exposure factors handbook  

 
Na grafe 2  je možné vidieť odhad konzumácie pôdy u detí a dospelých. Priemerný príjem 
pôdy ingesciou je u detí, ako výsledok prieskumného správania sa, dva krát vyšší ako u 
dospelých, ale horný percentil označuje, že u 1% detí môže byť ingescia pôdy až osem krát 
vyššia ako u dospelých.  
 
V súvislosti s dynamickým fyziologickým vývojom prebiehajú v detskom organizme 
intenzívne anabolické procesy vyžadujúce vyšší príjem  energie, vody a kyslíka na jednotku 
váhy tela ako u dospelých.  
 
Deti predýchajú v pokoji viac vzduchu na kg váhy tela ako dospelí (Graf 3). Dojča  má tri krát 
väčšiu minútovú ventiláciu ako dospelí a 6 ročné dieťa dvakrát väčšiu minútovú ventiláciu. 
Deti majú tiež väčšiu tendenciu byť fyzicky aktívnejšie ako dospelí. Je preto jasné, že interná 
dávka znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa vo voľnom ovzduší aj vo vnútornom ovzduší 
bude u detí vyššia ako u dospelých.  
 

 
Graf 3 Požiadavky na kyslík - Minútová  ventilácia/1 kg váhy tela/deň podľa veku  
Zdroj: Miller, Int J Toxicology (2002) 21(5);403  
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GRAF 4 POŽIADAVKY NA KALÓRIE, PITNÚ VODU 
ZDROJ: JOHNSON,THE HARRIET LANE HANDBOOK, 13TH ED.  MOSBY:  ST. LOUIS, 1993.   
MILLER,  INT J TOXICOLOGY, 2002, 21:403  

 
Orálne expozície sú u detí tiež vyššie (Graf 4). Deti spotrebujú viac kalórií a viac vody na 
jednotku váhy tela ako dospelí. Preto stupeň príjmu toxických látok, ktoré sú obsiahnuté 
v potravinách je u detí 2-3 krát vyšší ako u dospelých a  stupeň príjmu toxických látok, ktoré 
sú obsiahnuté vo vode je u detí 5-7krát vyšší ako u dospelých. U detí je tiež obvyklý odlišný 
spôsob stravovania sa od dospelých so zameraním na vyšší príjem ovocia a zeleniny najmä 
v prvých rokoch života, takže príjem znečisťujúcich látok ako sú napr.  pesticídy prítomné 
v týchto potravinách je u detí väčší.  Absorbcia je rozdielna a často zvýšená, pretože deti sú 
prispôsobené absorbovať nutrienti veľmi efektívne. Spolu s nutrientmi sa môžu absorbovať 
aj toxické látky. Najklasickejšie je to vyjadrené olovom. Batoľatá absorbujú 40-70% požitej 
dávky olova, zatiaľ čo dospelí absorbujú 5-20%. Biotransformácia xenobiotík môže byť u detí 
rôzna, záleží od veku dieťaťa. Najmä počas gravidity a v prvých 6-12 mesiacov života sú 
dôležité metabolické cesty podstatne menej účinné ako neskôr v živote. Väčšina toxických 
látok je  v tele detoxikovaných, ale  nezrelosť týchto systémov predlžuje ich zotrvanie v tele a 
zvyšuje množstvo akejkoľvek vnútornej dávky. Tiež distribúcia xenobiotík v tele dieťaťa  je 
odlišná od  dospelých a mení sa s vekom. Napríklad bariéra na prestup toxických látok z krvi 
v mozgu nie je ešte úplne vyvinutá počas prvých 36 mesiacov života takže niektoré látky ako 
napr. olovo ľahko prestupujú do CNS. Eliminácia toxických látok z tela dieťaťa môže byť 
znížená v rannom postnatálnom živote. Napríklad stupeň glomerulárnej filtrácie 
novorodencov je o 40% nižší ako u dospelých.  
 
Hrozba ochorení prisudzovaných environmentálnym faktorom je väčšia u detí 
a v chudobnejšej časti populácie. Globálne 43 % celkovej  hrozby ochorení vzťahujúcich sa na 
životné prostredie postihuje deti do 5 rokov, ktoré tvoria  len 12 % populácie. 
V chudobnejších krajinách až 80 % hrozieb ochorení u detí do 5 rokov sú environmentálneho 
pôvodu. 
 
Hrozby ochorení súvisiacich s faktormi životného prostredia sú u detí teda  geograficky 
rozdielne po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke. Napríklad v hospodársky rozvinutých 
krajinách je u detí do 5 rokov len 16 na 1000 DALY ( Disability adjusted Life year – stratené 
roky života v dôsledku predčasného úmrtia a roky prežité v stave  neschopnosti/choroby) 
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prisudzovaných väčšine environmentálnym faktorom v porovnaní so 44 na 1000 DALY 
v Spoločenstve nezávislých štátov (CIS), kde hnačkové ochorenia a akútne infekcie dolných 
dýchacích ciest predstavujú väčšinu hrozieb ochorení súvisiacich so životným prostredím 
v tejto vekovej skupine. V európskom regióne WHO  je  úrazová mortalita v CIS 4 – 8 krát 
väčšia ako v západných krajinách regiónu. V chudobných krajinách a znevýhodnených 
komunitách sú následky vysokej environmentálnej expozície násobené nedostatočným 
prístupom k preventívnym a liečebným službám. 
 
SZO zhodnotila záťaž detskej populácie chorobami a úrazmi pripisovaných 
environmentálnym  rizikovým faktorom v podoblastiach Európskeho regiónu  SZO (EUR A, 
EUR B, EUR C). Podoblasti boli definované tak, že 191 členských štátov Európskeho regiónu 
SZO bolo zaradených do piatich skupín na základe úrovne úmrtnosti detí (do 5 rokov veku) 
a úrovne úmrtnosti dospelých (vek: 15 – 59 rokov). Slovenská republika je zaradená do 
podoblasti EUR B (2).  
 
Analyzovaných bolo 5 environmentálnych rizikových faktorov: znečistenie vonkajšieho 
ovzdušia,  znečistenie vnútorného ovzdušia,   pitná voda - sanitácia, olovo a úrazy. Tabuľka 1 
uvádza počet úmrtí na 10 000 detí vo veku 0-4 rokov, ktoré súvisia s vybranými 5 
environmentálnymi rizikovými faktormi. Celkovo najviac úmrtí súvisiacich so sledovanými  
rizikovými  faktormi je v krajinách subregiónu EUR B a pritom najviac úmrtí je následkom 
nevyhovujúcej kvality pitnej vody a nedostatočnej sanitácii.   
 
 
Tabuľka 1  Úmrtia na 10 000 detí vo veku 0-4 rokov súvisiace s 5 rizikovými faktormi 
 

Rizikový  

faktor 

EUR A EUR B EUR C EUR spolu 

Znečistenie  

vonkajšieho ovzdušia  

0 1,88 0,42 0,74 

Znečistenie vnútorného 

ovzdušia 

0 5,17 0,49 1,91 

Pitná voda, sanitácia 0,03 9,79 2,72 4,02 

Olovoa 0 0 0 0 

Úrazy 0,72 3,07 5,07 2,50 

Spolu 0,74 19,98 8,70 9,20 
a úmrtia neboli odhadnuté 
Zdroj: WHO, Environmental Burden of diseases, series No. 8, 2004  

 
Tabuľka 2  uvádza DALYs  na 10 000 detí vo veku 0-4 rokov, ktoré súvisia s vybranými 4 
environmentálnymi rizikovými faktormi. Celkovo najvyššie DALYs  je opäť v krajinách 
subregiónu EUR B. Najrizikovejšie sú pitná voda nevyhovujúcej kvality a nedostatočná 
sanitácia, ďalej znečistenie vnútorného ovzdušia a úrazy (2).   
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Tabuľka 2  DALYs  na 10 000 detí vo veku 0-4 rokov súvisiace so 4 rizikovými faktormi 
 

Rizikový  

faktor 

EUR A EUR B EUR C EUR spolu 

Znečistenie vnútorného 

ovzdušia 

0 178,90 17,4 66,16 

Pitná voda, sanitácia 10,58 386,09 134,03 168,70 

Olovo 6,34 30,45 77,38 30,39 

Úrazy 57,93 204,87 271,91 156,28 

Spolu 74,85 800,30 500,30 421,50 

Zdroj: WHO, Environmental Burden of diseases, series No. 8, 2004  

 
Tabuľka 3  uvádza DALYs  na 10 000 detí vo veku 15-19 rokov, ktoré súvisia s vybranými 4 
environmentálnymi rizikovými faktormi. V tejto vekovej skupine nebol zistený vplyv 
znečisteného vnútorného ovzdušia, nevyhovujúcej kvality pitnej vody a sanitácie a vplyv 
olova v životnom prostredí na DALYs.  Najvyššie DALYs  bolo zistené v súvislosti s výskytom 
úrazov v tejto vekovej skupine, a to v štátoch európskeho subregiónu  EUR C.   
 
Tabuľka 3 DALYs  na 10 000 detí vo veku 15-19 rokov súvisiace so 4 rizikovými faktormi 
 

Rizikový  

faktor 

EUR A EUR B EUR C EUR spolu 

Znečistenie vnútorného 

ovzdušia 

0 0 0 0 

Pitná voda, sanitácia 0 0 0 0 

Olovo 0 0 0 0 

Úrazy 186,31 255,09 681,04 356,51 

Spolu 186,31 255,09 681,04 356,51 

Zdroj: WHO, Environmental Burden of diseases, series No. 8, 2004   

 
Závery, odporúčania pre prax 
Pre detský vek je charakteristická osobitná vnímavosť - citlivosť rozvíjajúceho sa plodu a detí 
k toxickým látkam a fyzikálnym činidlám. Účinky nežiaducich znečisťujúcich látok závisia na 
toxicite, dávke, veľkosti, ale najmä na období expozície. Účinky znečisťujúcich látok sú 
zhoršované chudobou, podvýživou, nízkou vzdelanostnou úrovňou, zhoršeným životným 
prostredím, stresujúcimi okolnosťami. 
 
Pre stanovenie priorít na riešenie problémov je potrebné poznať aktuálnu situáciu, 
východiskový stav. Preto potreba monitorovania rizikových faktorov životného prostredia 
a zdravotného stavu detí je stále aktuálna a pre presadzovanie opatrení na ochranu zdravia 
veľmi významná.  Vzhľadom k  jedinečnej detskej vnímavosti musia byť pre deti presne 
posúdené riziká a nebezpečenstvá následkom expozície chemickým a fyzikálnym faktorom.  
Hodnotenie rizík a nebezpečenstiev musí pritom vychádzať zo vzorov detskej expozície, t.j. 
využívať detský rozsah inhalácie, príjmu potravín a vody podľa vekových skupín. Aktuálne je 
využívanie biomonitoringu, t.j. monitorovanie toxických látok v biologických materiáloch 
(vlasy, krv, moč,..). Využívaním registrov ochorení môžeme sledovať trendy  v ochoreniach, 
ktoré môžu súvisieť s prostredím.  
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Verejné zdravotníctvo zohráva významnú úlohu v  poskytovaní  jasných dôkazov a 
argumentácií  pre návrhy preventívnych a nápravných opatrení, v obhajovaní, podporovaní  
environmentálneho zdravia, ale tiež pri tvorbe legislatívy a jej dôsledného presadzovania 
v praxi. Nezanedbateľnú úlohu má pri výchove obyvateľstva, pozorovaní a publikovaní 
zistených výsledkov, pri spolupráci s ostatnou odbornou verejnosťou a pri výchove mladých 
odborníkov v problematike verejného zdravotníctva.  
 
Významnú úlohu majú však aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí zahrnujú  
environmentálnu etiológiu do diferenciálnej diagnostiky  a hľadajú  potenciálne 
environmentálne príčiny ochorenia. Anamnéza životného prostredia dieťaťa by mala byť 
súčasťou každej jeho osobnej anamnézy a zistené údaje zachytené v tzv.  Zelenej karte v 
zdravotnej dokumentácii dieťaťa. Dôležitou súčasťou ich práce je aj informovanie 
profesionálov v oblasti verejného zdravia a zodpovedných v rozhodovacích procesoch 
o zistených skutočnostiach.  
 
Riešenie uvedenej problematiky vyžaduje multisektoriálny prístup na lokálnej, národnej 
úrovni a využívanie trojstupňovej intervencie: individuálnu, komunitnú, celospoločenskú. 
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SÚČASNÝ STAV V PREVENCII KARCINÓMU KRČKA MATERNICE 
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Ústav verejného zdravotníctva,  Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita 
Komenského v Bratislave 

 
 
Abstrakt 
Úvod: Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 550 nových prípadov karcinómu 
krčka maternice, ktorý predstavuje celosvetovo štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí na zhubné 
nádory u žien. 
 
Materiál a metodika: Prehľadová práca, zhrnutie aktuálnych odporúčaní pre HPV vakcináciu 
a skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku. 
 
Výsledky: V rámci primárnej prevencie rakoviny krčka maternice sa používajú tri  očkovacie 
látky proti niektorým sérotypom HPV vírusov: dvoj-/štvor- a deväťvalentná vakcína. 
Vykonáva sa odporúčané očkovanie u 13  ročných  dievčat,  ak  lekár rozhodne o jeho 
potrebe. Je možné aj očkovanie chlapcov vo veku 13  až  15 rokov. Na vykonávanie 
sekundárnej prevencie – skríningu cervikálneho karcinómu sa najčastejšie používa 
konvenčná cytológia (Pap test), Liquid-based cytológia za úhradu. Skríning karcinómu krčka 
maternice je súčasťou gynekologických preventívnych prehliadok. Cieľovou skupinou sú ženy 
vo veku od 23 rokov do 64 rokov.  
 
Záver: Kombinácia primárnej aj sekundárnej prevencie v podobe vakcinácie a skríningu je 
efektívna stratégia v boji proti karcinómu krčka maternice. 
Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, skríning, vakcinácia, HPV infekcia 
 
Úvod 
Na Slovensku je ročne diagnostikovaných približne 550 nových prípadov karcinómu krčka 
maternice. Keďže ženy vo vekovej kategórii s najvyššou incidenciou karcinómu krčka 
maternice sú v produktívnom veku, väčšinou majú neplnoleté deti, sú zamestnané 
a potrebujú sa starať o rodinu, je dôležité tomuto ochoreniu venovať pozornosť.  
 
Karcinóm krčka maternice predstavuje celosvetovo štvrtú najčastejšiu príčinu úmrtí na 
zhubné nádory u žien (1). V roku 2012 v rámci Európskeho kontinentu bola Slovenská 
republika na desiatom mieste v údajoch o incidencii a na dvanástom mieste v údajoch o 
mortalite karcinómu krčka maternice (2). Hlavná príčina cervikálnej karcinogenézy  (ľudské 
papilomavírusy – HPV vírusy) a jej jednotlivé stupne sú - v porovnaní s inými onkologickými 
ochoreniami - veľmi dobre známe. Je to prvé onkologické ochorenie, pri ktorom je možné 
využiť možnosti primárnej aj sekundárnej prevencie v podobe efektívnej vakcinácie 
a skríningu. 
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Materiál a metodika 
Práca má prehľadový charakter. Zamerali sme sa na zhrnutie aktuálnych odporúčaní pre HPV 
vakcináciu a skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku. Podklady pre našu prácu sme 
získali z informácií dostupných na internetových stránkach zdravotných poisťovní, z platnej 
legislatívy, zo štúdií o bariérach prevencie rakoviny krčka maternice vo svete a zo 
zoznamov charakteristických vlastností liekov.  
 
Výsledky  
Očkovanie 
Vakcinácia predstavuje významný spôsob na zabezpečenie primárnej prevencie HPV infekcií 
a vzniku rakoviny krčka maternice. Očkovať by sa mali dievčatá vo veku okolo 9 až 13 rokov, 
pred začiatkom sexuálnej aktivity, keď ich imunitný systém produkuje vysoké hladiny 
protilátok a nie sú HPV vírusmi infikované. Očkovať sa však môžu i staršie dievčatá a ženy do 
veku 26 rokov (3). V súčasnosti sú na Slovensku k dispozícii tri účinné očkovacie látky proti 
niektorým vysokorizikovým (HR-HPV) a nízkorozikovým (LR-HPV) sérotypom: 

 dvojvalentná vakcína proti HR-HPV typom 16 a 18, čiastočne i proti 31 a 45,   

 štvorvalentná proti HR-HPV 16 a 18 a LR-HPV 6 a 11 a  

 deväťvalentná proti HR-HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58 a LR-HPV 6,11.  

Očkovacie látky sú rekombinantné, adsorbované, obsahujú HPV a vírusom podobné častice 
(VLP) produkované v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. Tabuľka 1 znázorňuje prehľad 
očkovacích schém jednotlivých vakcín. 
 
Tab. 1 Prehľad očkovacích schém HPV vakcín  

vakcína obchodný názov 
preskripčné 
obmedzenie 

očkovacia schéma 

dvojvalentná CERVARIX PED 

9 – 14 r.: 0., 6. m. 

≥15 r.: 0., 1., 6. m. 

štvortvalentná SILGARD PED 

9 – 13 r.: 0., 6. m. 

≥14 r.: 0., 2., 6. m. 

deväťvalentná GARDASIL - 0., 2., 6. m. 

 
Dvojvalentná a štvorvalentná vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného 
očkovania podľa § 9 ods. 8 vyhlášky MZ SR č.585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Vakcína ako hradená liečba sa 
môže indikovať u dievčat v 13. roku života, ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti 
infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi. Hradená liečba 
pokračuje v súlade so základnou očkovacou schémou uvedenou v súhrne charakteristických 
vlastností lieku. Spočiatku sa odporúčalo vakcinovať ženy len do veku 26  rokov, ideálne vo 
veku 9 až 13 rokov. V súčasnosti sa môžu očkovať i staršie dievčatá a ženy. Ukázalo sa, že 
vakcína má dostatočnú účinnosť aj vo vyššom veku a pristúpilo sa k vakcinácii až do 45. roku 
života. Horná veková hranica však nie je podstatná a očkovanie sa môže vykonávať  aj  vo  
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vyššom  veku. Deväťvalentnou vakcínou je možné očkovať dievčatá a chlapcov od 9 rokov 
veku.   
 
Na Slovensku nie sú vakcíny plne hradené z verejného zdravotného poistenia a v súčasnosti 
sa vykonávajú len príležitostné vakcinácie proti HPV. Vykonáva sa len odporúčané očkovanie 
u 13  ročných  dievčat,  ak  lekár rozhodne o jeho potrebe. Je možné aj očkovanie chlapcov 
vo veku 13  až  15 rokov. Všeobecná zdravotná poisťovňa neuhrádza vakcíny proti HPV (4). 
Zdravotná poisťovňa Dôvera, a. s., uhrádza časť ceny vakcíny v závislosti od dĺžky poistenia. 
Pri poistení trvajúcom viac ako 10 rokov uhrádza 70 % ceny vakcíny, pri poistení 5 až 10 
rokov je to 50 % a pri poistení trvajúcom menej ako 5 rokov uhrádza 30 % z ceny vakcíny. 
Podmienkou je vek poistenca od 13 do 18 rokov. Vakcína musí byť vydaná riadne na lekársky 
predpis a zákonný zástupca musí podať žiadosť o vyplatenie príspevku (5). Zdravotná 
poisťovňa UNION, a. s., poskytuje 50 % príspevok 13 až 15 ročným poistenkám na Silgard a 
Cervarix a 50 % príspevok 13 až 15 ročným poistencom na Silgard po podaní písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu a doručení účtovných dokladov poisťovni (6).  
 
Skríning 
V oblasti sekundárnej prevencie je skríning jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení 
v súvislosti s rakovinou krčka maternice. Na vykonávanie skríningu cervikálneho karcinómu 
sa môže používať konvenčná cytológia (Pap test), kolposkopia, a HPV-DNA testovanie (7, 8, 
9). 
 
V súčasnosti sa vo vyspelých krajinách začína využívať nová metóda cytologického vyšetrenia 
tzv.  Liquid-based cytológia. Odobratý materiál sa vloží do špeciálnej odberovej nádoby s 
fixačným roztokom (liquid = roztok). Roztok zabezpečuje konzerváciu buniek, ich 
rovnomerné rozptýlenie, oddelenie nečistôt a prímesí. Bunky sa tak lepšie uchovajú a pri 
následnom spracovaní počítačom riadeným automatickým mikroskopom v laboratóriu sú 
nátery prehľadnejšie a lepšie hodnotiteľné. Uvádza sa až 4-krát vyššia záchytnosť oproti 
„klasickej“ cytológii (10). Na Slovensku je vyšetrenie dostupné, nie je však hradené 
z verejného zdravotného poistenia.   
 
Podľa platného Zákona NR SR č.577/2004 Z. z. je skríning karcinómu krčka maternice 
súčasťou gynekologických preventívnych prehliadok, ktoré sú plne hradené z prostriedkov 
verejného zdravotného poistenia. Poradenstvo a edukačné materiály sa pacientkam 
poskytujú počas návštevy v ambulancii. Všetky ženy majú právo na bezplatné preventívne 
vyšetrenie jedenkrát do roka od svojho 18. roku veku alebo od prvého tehotenstva. 
Preventívne prehliadky sú vo vlastnom záujme každej ženy. Ženy nie sú na prehliadky aktívne 
pozývané. Preto je v súčasnosti tým najväčším problémom nízka účasť žien na 
gynekologických preventívnych prehliadkach (dosahuje v roku 2013 len 48 %)  (11). Nižšia 
účasť bola pozorovaná u žien žijúcich v mestách v porovnaní so ženami z vidieka a žien 
vo veku 40 až 55 rokov. Pre aplikáciu efektívneho skríningu je nevyhnutné finančné 
zabezpečenie skríningu, organizačné zabezpečenie a jeho priebežné vyhodnocovanie (9, 12, 
13, 14). 
 
Na Slovensku určuje pravidlá pre skríning novela Zákona NR SR č. 577/2004 Z. z. (účinnosť od 
1. 1. 2008). Skríning rakoviny krčka maternice je zameraný  na aktívne a organizované 
vyhľadávanie onkologického ochorenia (9). Cieľovou skupinou skríningového programu 
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rakoviny cervixu na Slovensku sú ženy vo veku od 23 rokov do 64 rokov. Prvé cytologické 
vyšetrenie by sa však malo vykonať najneskôr 3 až 4 roky po prvom pohlavnom styku, 
pretože ťažká dysplázia vzniká približne za 4 roky. Ak je výsledok Pap testu dva roky po sebe 
negatívny, je takmer isté, že žena nemá dyspláziu na krčku maternice. Nasledujúce 
cytologické vyšetrenie sa môže vykonať o tri roky. Ak by sa žena infikovala HR-HPV hneď po 
poslednom negatívnom cytologickom vyšetrení, tak sa môžu očakávať dysplastické zmeny 
opäť až o 3 až 4 roky (9, 12, 14). U žien vo veku 30 až 35 rokov by sa okrem odberu na 
cytológiu malo vykonať i testovanie na prítomnosť HR-HPV. Tým sa identifikuje malá skupina 
žien, u ktorých sa môžu v krátkej budúcnosti vo vysokom percente očakávať dysplastické 
zmeny (9). 
 
Odborníci odporúčajú vykonať testovanie na prítomnosť HR-HPV ešte v 45. až 50. roku života 
ženy v dôsledku nárastu počtu invazívnych karcinómov vo veku okolo 60. roku života. HPV 
infekcia môže pretrvávať na krčku maternice mnoho rokov v latentnom stave a vo vyššom 
veku, keď je imunitný systém menej výkonný ako v mladšom veku, sa vírus vymkne spod 
kontroly a spôsobí vývoj karcinómu. U žien, ktoré sa okolo 50. roku života rozvádzajú a 
hľadajú si nového partnera, je možný vznik novej infekcie HPV, ktorá za 10 a viac rokov vedie 
k vzniku invazívneho karcinómu.  
V súčasnosti sa odporúča, ak má žena tri roky po sebe negatívny cytologický nález, ukončiť 
skríning v 64. roku života. (9, 12).  
Nepravidelná alebo žiadna účasť na skríningovom vyšetrení je v porovnaní s pravidelným 
absolvovaním skríningu, kedy sú lézie zachytené v počiatočných štádiách,  spojená so 
záchytom CIN lézií v pokročilých štádiách (3, 15).   
 
Diskusia 
Efektívne intervencie zamerané na prevenciu cervikálneho karcinómu zahŕňajú zlepšenie 
prístupu ku vzdelaniu v oblasti starostlivosti o zdravie, kontrolu rizikových faktorov, 
implementáciu skríningových programov a zlepšenie prístupu ku liečbe.  
 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rozoznáva 4 základné komponenty v kontrole 
vzniku a výskytu cervikálneho karcinómu: primárna prevencia, včasná detekcia cez efektívne 
organizované skríningové programy (sekundárna prevencia), diagnostika a terapia, paliatívna 
terapia pokročilých štádií onkologického ochorenia cervixu (3). Primárna prevencia rakoviny 
krčka maternice je zameraná na ochranu pred vznikom HPV infekcie a tým aj pred 
ochoreniami, ktoré táto infekcia vyvoláva, t.j. aj pred samotným karcinómom krčka 
maternice. V rámci primárnej prevencie sa taktiež kladie dôraz  na ovplyvnenie kofaktorov a 
rizikových faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku malígnej transformácie buniek cervixu pri 
perzistujúcej HPV infekcii. WHO odporúča využívať v primárnej prevencii vzniku cervikálneho 
karcinómu nasledujúce spôsoby: 

 edukovať obyvateľstvo o nebezpečenstve vysoko rizikového sexuálneho správania, 

 lokálne implementovať vhodné stratégie na zníženie rizikového správania a ostatných 
rizikových faktorov v súvislosti s HPV infekciou a rakovinou krčka maternice, 

 edukovať a zvyšovať dostupnosť informácií o efektívnosti vakcín proti HPV, 

 zamerať pozornosť na zníženie výskytu najčastejšie sa vyskytujúcich kofaktorov vzniku 
rakoviny cervixu v populácii, napr. fajčenia (7). 
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Vakcinácia predstavuje významný spôsob na zabezpečenie primárnej prevencie HPV infekcií 
a vzniku rakoviny krčka maternice. Cieľom vakcinácie je signifikantne znížiť počet prípadov 
karcinómu a jeho premalígnych štádií (cervikálna intraepiteliálna neoplázia - CIN II a CIN III), 
redukovať náklady súvisiace s prevenciou karcinómu cervixu a redukovať náklady na 
financovanie liečby pacientov trpiacich chorobami v dôsledku HPV infekcie (16).  
Podľa WHO by mali byť očkovacie látky proti HPV súčasťou koordinovanej stratégie na 
prevenciu rakoviny krčka maternice, ktorá zahŕňa edukáciu o HPV a rizikových faktoroch 
získania infekcie, o skríningu, diagnostike a liečbe prekanceróznych lézií. Očkovanie 
u mladých dievčat môže poskytnúť dôležité zdravotné benefity v budúcnosti, nevylúči však 
potrebu skríningu, keďže nie všetky typy HPV spojené so vznikom cervikálneho karcinómu sú 
obsiahnuté v súčasných zloženiach očkovacích látok. Cervikálny skríning preto má a bude 
mať svoje opodstatnenie. Zavedenie očkovania proti HPV by teda nemalo odrádzať od 
efektívnych skríningových programov (17). WHO ďalej upozorňuje, že vakcinácia nenahrádza 
skríningové vyšetrenie a prístup ku primárnej prevencii rakoviny krčka maternice musí 
zohľadňovať špecifiká jednotlivých vekových kategórií (3). Nevyhnutné je presne zadefinovať 
rizikové skupiny populácie a aplikovať verejnozdravotnícke intervencie v cieľových skupinách 
prevažne mladých ľudí. Keďže rizikové faktory majú navzájom potencujúci účinok, významnú 
úlohu v primárnej prevencii karcinómu krčka maternice zohráva boj proti závislostiam u detí 
a mládeže. Ciele preventívnych opatrení preto zahŕňajú snahu zvýšiť informovanosť 
populácie o prevencii proti HPV infekcii, predchádzať vzniku karcinómu krčka včasným 
rozpoznaním rizikových faktorov, znížiť výskyt závislostí u detí a mládeže, podporovať zdravý 
životný štýl mladých ľudí a upozorniť na význam a dôležitosť prevencie a zodpovednosti za 
vlastné zdravie. 
 
Karcinóm krčka maternice je veľmi dobre preventabilné a liečiteľné ochorenie, pokiaľ je 
zachytené v skorých štádiách. Keďže interval medzi vznikom infekcie HPV a malígnou 
transformáciou trvá obvykle najmenej 10 rokov, vytvára sa veľký časový priestor pre 
sekundárnu prevenciu a najmä pre aplikáciu skríningového programu a identifikáciu 
premalígnych lézií. Skríning rakoviny krčka maternice je preto jedným z najúčinnejších 
preventívnych opatrení v súvislosti s rakovinou cervixu. Ide o systematickú aplikáciu testov 
na identifikovanie cervikálnych abnormalít v rámci asymptomatickej populácie.  
Na procese skríningu rakoviny krčka maternice sa vo svete podieľajú rozliční zdravotnícki 
pracovníci: lekári (gynekológovia, v niektorých krajinách praktickí lekári), sestry, pôrodné 
asistentky, laboratórni technici, cytopatológovia, epidemiológovia, ale aj odborníci v oblasti 
štatistiky a informatiky, administratívni pracovníci, pracovníci zodpovední za komunikáciu 
a špecialisti na verejné zdravie. Na Slovensku je implementovaný celonárodný nepopulačný 
skríningový program na monitorovanie rakoviny krčka maternice. Odber steru vykonávajú 
výlučne gynekológovia. 
 
Slovenská republika je od roku 2004 členským štátom Európskej únie a ekonomicky je 
považovaná za rozvinutejšiu krajinu. Incidencia a mortalita na karcinóm krčka maternice bez 
náznaku významného poklesu však radia Slovenskú republiku medzi „krajiny rozvojové“. 
Odporúčania Európskej únie týkajúce sa skríningu rakoviny krčka maternice smerujú k snahe 
implementovať a vykonávať organizovaný skríning vo všetkých členských štátoch (18, 19). Na 
Slovensku sa však ešte nepodarilo znížiť prevalenciu hlavne pokročilých štádií ochorenia. 
Dôvodom je aj nedostatočný záujem ženskej populácie o skríning a preventívne 
gynekologické prehliadky. Ďalšou príčinou je oportunistický charakter skríningu rakoviny 
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krčka maternice, hoci všeobecne prevláda snaha o vykonávanie skríningu, ktorý má 
organizovaný charakter. Incidencia cervikálneho karcinómu výrazne reflektuje kvalitu 
a pokrytie ženskej populácie skríningovým vyšetrením (18, 19). Taktiež odráža zmeny vo 
výskyte rôznych rizikových faktorov a kofaktorov karcinómu krčka maternice. Nariadenie 
Európskej únie vykonávať organizovaný skríning rakoviny krčka maternice v členských 
štátoch však bolo reálne a prakticky do roku 2010 vykonané len v niektorých krajinách 
(Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Holandsko, Slovinsko, Švédsko a Veľká Británia) (20). V Českej 
republike je program organizovaného skríningu cervikálneho karcinómu implementovaný od 
roku 2014 (11, 21). 
 
Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) podstúpilo na 
Slovensku skríning rakoviny krčka maternice v rokoch 2003 a 2008 približne 24 % žien vo 
veku 20 až 69 rokov, v roku 2013 to bolo 48 % žien (11). Pri porovnaní s inými krajinami je to 
stále nízke využitie skríningu. Medzi krajiny, ktoré majú najvyššie využitie skríningu 
cervikálneho karcinómu patria USA, Švédsko, Veľká Británia, Nový Zéland, Írsko, Švajčiarsko, 
Nórsko, Francúzsko a Kanada (20). V USA v roku 2013 podstúpilo skríning približne 85 % žien, 
vo Veľkej Británii 82 %, vo Švédsku to bolo približne 80 % a v Taliansku 73 % žien (11).  
Kombinované stratégie očkovania proti HPV a skríningových programov by dokázali 
kontrolovať rakovinu krčka maternice v akejkoľvek populácii, v ktorej by sa zabezpečilo veľké 
pokrytie obidvoma formami prevencie (13).  
 
Závery 
Vakcinácia proti HPV u dievčat vo veku 9 až 13 rokov v kombinácii s pravidelným skríningom 
prekanceróznych lézií u žien vo veku nad 30 rokov, spolu s adekvátnou terapiou karcinómu 
krčka maternice, sú základnými nástrojmi v prevencii vzniku 530 000 nových prípadov 
cervikálneho karcinómu vo svete ročne. Očkovanie primárne u mladých dievčat môže 
poskytnúť dôležité zdravotné benefity v budúcnosti. Očkovanie však nevylučuje potrebu 
skríningu. Edukácia o dostupnosti a význame primárnej prevencie karcinómu krčka 
maternice je nevyhnutná súčasť komplexnej preventívnej stratégie v boji proti HPV vírusom.  
 
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV 
– 0096-12. 
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Abstrakt 
Zdravotno-sociálne následky užívania alkoholu nezávisia len od jeho intenzity, ale aj od 
ďalších faktorov. Významnú úlohu tu môže mať expozícia ťažkými kovmi v životnom 
prostredí. Viaceré štúdie poukázali na možnú súvislosť medzi dlhodobou expozíciou  nízkym 
koncentráciám ťažkých kovov a poškodeniami zdravia pripisovanými konzumácii alkoholu. 
Patria sem hlavne ochorenia pečene, obličiek, nervového systému, hypertenzia a 
onkologické ochorenia. Niektoré práce naznačujú, že v prípade priamej kontaminácie 
alkoholického nápoja ťažkými kovmi, môže dochádzať ku znásobeniu ich účinku. Význam má 
preto monitorovanie obsahu ťažkých kovov v ovocných destilátoch určených pre vlastnú 
spotrebu.V súčasnosti nie sú k dispozícií systematické údaje o rozsahu problému, ako ani 
o determinantoch koncentrácie ťažkých kovov v týchto alkoholických nápojoch. Navyše 
významným zdrojom absorbovaného arzénu, kadmia a olova je aj tabakový dym, ktorý 
možno považovať za dôležitý spolupôsobiaci faktor modifikujúci zdravotné následky 
konzumácie alkoholu. 
 
Úvod 
Konzumáciu alkoholu radíme medzi jeden z najvýznamnejších verejnozdravotných 
problémov. Podľa oficiálnych údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavuje 
celosvetová spotreba čistého alkoholu v populácii staršej ako 15 rokov 6,2 litra na osobu 
ročne. Najvyššia miera spotreby je v Európe. Pre strednú Európu je charakteristická vysoká 
spotreba alkoholu v Rakúsku (12,2 l/ osobu), Nemecku (11,7 l/osobu), Maďarsku (11,5 
l/osobu), Česku (11,4 l/osobu), Slovensku (10,7 l/osobu), Slovinsku (10,3 l/osobu) a Poľsku 
(10,1 l/osobu). Vo východnej Európe dominujú Bielorusko (17,1 l/osobu), Rusko (15,1 
l/osobu) a Ukrajina (13,9 l/osobu). Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s najvyššou 
spotrebou alkoholu na svete (1). Oficiálne údaje WHO poukazujú na negatívne dopady 
nadmernej konzumácie alkoholu najmä u mužov. Globálne zomiera na jej dôsledky jeden zo 
siedmych mužov vo veku od 15 do 64 rokov (2). Užívanie alkoholu sa spája s viac ako 60 
druhmi ochorení, napr. neuropsychiatrickými, kardiovaskulárnymi, kostrovo-svalovými, 
imunologickými, gastrointenstinálnymi, respiračnými a reprodukčnými. Viaceré štúdie 
poukázali na súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a rizikom vzniku niektorých druhov 
rakoviny, celosvetovo sú to až 4% všetkých onkologických ochorení. Radíme k nim nádory 
hlavy a krku, pažeráka, pečene, prsníka či kolorekta. U mužov dominujú karcinómy horných 
dýchacích ciest a pažeráka, u žien najmä karcinóm prsníka. Nemožno však zabúdať ani na 
významný podiel konzumácie alkoholu na vonkajších príčinách straty zdravia (3). 
 
Chorobné účinky užívania alkoholu nezávisia len od množstva konzumovaného alkoholu. 
Význam majú ďalšie faktory, ako napr. charakter konzumácie alkoholu (vyššie riziko 
predstavuje nárazové pitie), druh nápoja (vzhľadom na koncentráciu alkoholu a ďalšie 
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obsiahnuté chemické látky), vek iniciácie konzumácie (adolescenti sú náchylnejší na vznik 
závislosti, pretože konzumácia alkoholu počas dospievania výrazne ovplyvňuje činnosť 
mozgu) a i. (4). Tieto faktory môžu vysvetľovať výraznú heterogenitu vzťahu medzi 
množstvom konzumovaného alkoholu v populácií a výskytom chorobných následkov. 
V niektorých krajinách (Maďarsko, Litva, Slovinsko a Rumunsko) bola zaznamenaná vysoká 
úmrtnosť zapríčinená konzumáciou alkoholu, ktorá nezodpovedá konzumovanému 
množstvu. Potvrdzujú to údaje za krajiny ako Rakúsko a Nemecko, kde je  úmrtnosť na tieto 
ochorenia výrazne nižšia (5). Pre príklad uvádzame rozdiel v mortalite na ochorenia 
zapríčinené alkoholom. V Maďarsku (84 prípadov/100 000 obyvateľov) a Česku (65 
prípadov/100 000 obyvateľov) je viditeľný rozdiel v úmrtnosti, pričom spotreba je 
porovnateľná. Paradoxom je aj porovnanie Slovinska (90 prípadov/100 000 obyvateľov) so 
Slovenskom (81 prípadov/100 000 obyvateľov). Slovinsko sa síce vyznačuje nižšou spotrebou 
alkoholu, avšak úmrtnosť na ochorenia zapríčinených konzumáciou alkoholu je vyššia (6). 
  
Z chemických faktorov si pozornosť zasluhujú kontaminanty prítomné priamo v alkoholických 
nápojoch, predovšetkým v ovocných destilátoch určených pre vlastnú spotrebu. Alkoholické 
nápoje obsahujú približne 1000 zložiek, ktoré určujú ich kvalitu. Viaceré z nich môžu 
spôsobovať akútne alebo chronické poškodenia organizmu. Tieto xenobiotiká sa dostávajú 
do alkoholických nápojov z prostredia (v ktorom sa vypestovali plodiny určené na destiláciu), 
z nekvalitného kvasu, z destilačného zariadenia alebo zo skladovacích nádob. Spomedzi nich 
majú význam ťažké kovy, ktoré zvyšujú riziko viacerých ochorení (5). 
 
Ťažké kovy  
Zo zdravotného hľadiska sú z ťažkých kovov najvýznamnejšie kadmium (Cd), olovo (Pb) 
a arzén (As). Výskyt ťažkých kovov v životnom prostredí je závislý od dvoch foriem 
znečistenia, a to prirodzeného alebo antropogénneho. Problémom je ich bioakumulácia 
v organizme a ich toxický, karcinogénny, mutagénny alebo teratogénny efekt. Ťažké kovy 
vstupujú do ľudského perorálne, transdermálne, inhaláciou a intravenózne. Intoxikácia môže 
byť akútna alebo chronická (7). V prípade perorálneho vstupu je najvýznamnejšia 
kontaminácia vody a potravín. Ťažké kovy môžu priamo zasahovať do metabolických 
procesov organizmu (8). Väčšina vyspelých štátov uplatňuje účinné opatrenia na zníženie 
obsahu ťažkých kovov vo všetkých sférach (životné, pracovné prostredie či výživa). 
Významným legislatívnym opatrením je dodržiavanie noriem v oblasti bezpečnosti potravín 
(neškodnosť potravín od začiatku produkcie až po jej konzumáciu konečným spotrebiteľom), 
avšak týmito normami nie je možné kontrolovať požívatiny vyprodukované za účelom 
vlastnej spotreby (ovocie a zelenina vypestovaná vo vlastnej záhrade). Patria sem aj ovocné 
destiláty určené pre vlastnú spotrebu, pri ktorých je pod kontrolou len samotný proces 
destilácie, ale nie kvalita finálneho produktu. 
 
Účinky nízkych koncentrácií ťažkých kovov v súvislosti s alkoholom  
Vo väčšine prípadov je koncentrácia ťažkých kovov v prostredí pod hladinu najvyššej 
prípustnej hodnoty (,,low-level concentration“). Aj takéto nízke koncentrácie však môžu pri 
dlhodobej expozícií súvisieť s niektorými poškodeniami organizmu, akými sú napr. 
hypertenzia, ochorenia pečene, centrálneho nervového systému a pod. (9). Možno 
predpokladať, že expozícia ťažkými kovmi v životnom prostredí ovplyvňuje výskyt týchto 
ochorení, a tým aj rozsah populačných dopadov nadmerného užívania alkoholu. 
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Kadmium 
Kadmium (Cd) je radené medzi sedem najtoxickejších kovov pre jeho rozšírenie v prostredí, 
toxicitu a dlhý polčas rozpadu. Limitná hodnota pre Cd v krvi je 5-3mg/l, pričom hladiny Cd 
u dospelého človeka sú v priemere 0,5-3-1-3 mg/l.  Ku expozícií dochádza pri vdychovaní, 
konzumácií kontaminovanej vody a potravín, a v pracovnom prostredí. V prípade 
perorálneho požitia sa približne 3 až 7 % obsahu absorbuje a kumuluje v obličkách, kostiach, 
slezine, nadobličkách, semenníkoch a placente. Polčas rozpadu Cd v obličkách je 6 až 38 
rokov, v pečeni 4 až 19 rokov. Je dokázané súčinné pôsobenie kadmia a alkoholu na 
kardiovaskulárny systém, vylučovací systém, či centrálny nervový systém. Účinok kadmia  
v koncentrácii nad 1,5-3  mg/l sa spája s rizikom vzniku hypertenzie. Účinok sa zosilňuje pri 
zníženej funkcii obličiek (10). Pri súčasnej konzumácií alkoholu, ktorá samotná je rizikým 
faktorom hypertenzie (nad 20g/deň), možno predpokladať synergický účinok. Viacero prác 
poukázalo na synergický účinok alkoholu a kadmia na vznik ochorení obličiek a pečene. 
Experimentálna štúdia na potkanoch, ktorým sa podával etanol a Cd, jasne preukázala, že pri 
súčasnom pôsobení týchto substancií dochádza ku výraznejšiemu poškodeniu funkcie 
obličiek a pečene (11). Poľská štúdia hodnotiaca koncentráciu ťažkých kovov u pacientov 
s alkoholovou cirhózou, poukázala na zvýšenú sérovú koncentráciu kadmia u pacientov 
s pokročilou cirhózou pečene. Hladina Cd v krvi bola 7,8-3 ± 4,4-3mg/l (12). Ukazuje sa aj 
súvislosť s etiopatogenézou ochorení nervového systému. U pacientov s Alzheimerovou 
chorobou boli namerané vyššie hodnoty kadmia oproti kontrolnej skupine. Autori štúdie 
poukázali na možnú úlohu kovového iónu v patogenéze ochorenia (13). Zvýšenie hladiny Cd 
v krvi z 0,3-3 mg/l na viac ako 0,6-3 mg/l viedlo k 3,83-násobne zvýšenému riziku úmrtia na 
Alzheimerovu chorobu (14). 
 
Olovo 
Účinky olova (Pb) sa môžu prejaviť na každom orgánovom systéme, pričom nie je stanovená 
jeho bezpečná hladina. International Agency for Research on Cancer (IARC) klasifikuje Pb do 
skupiny pravdepodobných karcinogénov pre človeka.  Limitná hodnota pre Pb v krvi je 
u dospelých ˂0,1 mg/l, a u detí 0,05 mg/l. Hladiny Pb u dospelého človeka v Európe sú 
v priemere 0,8-2 až 3,2-3mg/l. Obmedzenia používania olovených farieb od roku 1978 a zákaz 
výroby benzínu s pridaním tetraetylolova znamenali významné zníženie jeho výskytu. 
V súčasnosti sú ľudia v životnom prostredí exponovaní najmä kontaminovanou potravou, 
vodou, vzduchom a bylinnými čajmi. V prípade perorálneho požitia sa približne 5 až 10 % 
olova vstrebáva do krvi, pričom až 99 % sa viaže na červené krvinky, a len 1 % zostane v sére. 
Polčas rozpadu olova z kostí je 20 až 30 rokov, z krvného riečiska len 36 dní (15). Viaceré 
štúdie potvrdili asociáciu kumulácie olova v organizme (krv a kosti) s ischemickou chorobou 
srdca, infarktom myokardu, cievnou mozgovou príhodou a hypertenziou. Riziko vzniku 
hypertenzie sa zvyšuje už pri koncentráciách menších ako 0,05 mg/l. U dospelých ľudí boli 
popísane zmeny v endokrinnom systéme pri hladine 0,025 mg/l. V experimentálnej štúdii na 
potkanoch, analyzujúcej synergické pôsobenie etanolu a olova, sa zistilo, že zvieratá 
vystavené súčasnému pôsobeniu etanolu a olova boli náchylnejšie na neurologické, 
hepatotoxické  a systémové ochorenia (16,17).  
 
Arzén 
Vysoko toxický arzén (As) sa prirodzene vyskytuje v geologickom podloží. Limitná hodnota 
pre As v krvi je 1-3mg/l. Ku expozícii dochádza pri konzumácií kontaminovanej zeleniny 
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a ovocia (arzenické pôdy, poľnohospodárske hnojivá), ale významnú úlohu zohráva aj 
tabakový dym. V prípade perorálneho požitia sa až 95 % arzénu vstrebáva, pričom z krvi sa 
vylučuje počas niekoľkých hodín (18). Podľa štúdie Moon et al., dlhodobé vystavenie nízkym 
až stredným hodnotám arzénu sa spája so zvýšeným výskytom kardiovaskulárnych ochorení 
(19). Arzén môže hrať úlohu pri poškodeniach nervového systému. Už pri jeho nízkej 
koncentrácií (˃0,01 mg/l) sa zaznamenali zhoršené neuropsychické funkcie (20). IARC 
klasifikuje As do skupiny potvrdených karcinogénov pre ľudí (21). Pri koncentrácií nad 0,05 
mg/l sa riziko rakoviny zvyšuje o 10 %. Výsledky nedávnych prác poukazujú na zvýšené riziko 
poškodenia funkcie pečene a obličiek pri expozícii arzénom (22). V experimentálnej štúdii na 
potkanoch, sa jednoznačne potvrdila súvislosť so zvýšeným rizikom vzniku nádorov hrubého 
čreva (23).   
 
Tabak 
Riziko vzniku ochorení pripisovaných účinku alkoholu môže ovplyvňovať i užívanie tabaku. 
Bola popísaná korelácia medzi fajčením tabaku a nadmernou konzumáciou alkoholu. U ľudí 
ktorí požívajú súčasne alkohol a tabak, sa znásobuje riziko vzniku rakoviny dutiny ústnej, 
hltanu, hrtanu a pažeráka (24). Tabakový dym je významným zdrojom ťažkých kovov (Cd, Pb, 
As). Obsah Cd v jednej cigarete je 1 až 2 mg, pričom 10 % obsahu Cd sa inhaluje, a z neho sa 
asi polovica absorbuje v pľúcach. V prípade, že fajčiar vyfajčí 20 cigariet denne, absorpcia 
bude predstavovať až 1-3 mg za deň. Tabak obsahuje v priemere 0,93-3 až 1,3-3 mg/g olova a 
0,11-3 až 0,2-3 mg/g arzénu (25), t. j. je zrejmá zvýšená expozícia Cd, Pb, As u fajčiarov, a s tým 
súvisiacich zdravotných následkov. Z tohto dôvodu sa môže fajčenie považovať za dôležitý 
spolupôsobiaci faktor modifikujúci zdravotné následky konzumácie alkoholu. 
 
Ťažké kovy v ovocných destilátoch 
V dôsledku tendencie rastlín akumulovať ťažké kovy môže dochádzať ku zvýšeným 
koncentráciám týchto xenobiotík v ovocí a v kvase určenom na výrobu destilátov. Ku 
kontaminácii, najmä meďou, dochádza často v samotnom destilačnom zariadení. 
Celoeurópsky Projekt ,,Public Health Research Alliance“ (AMFORA), v rámci ktorého sa 
vykonal multiskríning toxikologicky významných látok, medzi ktoré boli zaradené aj ťažké 
kovy, priniesol niektoré zaujímavé výsledky. Analyzovalo sa 81 získaných vzoriek ilegálne 
vyrábaných destilátov v rámci Európy. V nich sa meď detegovala v 88 % vzoriek s priemernou 
hodnotou 8,27 mg/l, olovo v 55 % s priemernou hodnotou 0,14 mg/l, a nikel v 34 % 
s priemernou hodnotou 0,23 mg/l (5). Pilotné štúdie v Litve a Maďarsku zaznamenali 
koncentráciu medi s priemernou hodnotou 0,23 mg/l, pričom najvyššia nameraná 
koncentrácia bola 2 mg/l. V prípade olova boli zaznamenané koncentrácie s priemernou 
hodnotou 0,3-2 mg/l. V štúdií vykonanej v Litve sa v troch vzorkách detegovala koncentrácia 
olova presahujúca normu pre pitnú vodu (0,01 mg/l) určenú WHO (26). V  štúdií vykonanej 
v Srbsku boli v slivovici namerané hladiny arzénu 10-3 mg/l, hladina kadmia bola vo všetkých 
vzorkách ˂0,02 mg/l(27). Mimo toho sa medzi významnými potenciálnymi kontaminantmi 
uvádza olovo a arzén, ktorých výskyt sa viaže na technické vybavenie, skladovanie 
a poškodené materiály prichádzajúce do kontaktu s destilátmi (5). Tieto výsledky však 
predstavujú nepravidelné merania, a zatiaľ nie sú k dispozícií systematické údaje mapujúce 
rozsah problému. V súčasnosti preto nemáme k dispozícií odhad verejnozdravotného 
významu. 
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Záver 
Dopady nadmerného užívania alkoholu na populačné zdravie predstavujú významný 
verejnozdravotný problém. Je zrejmé, že jeho rozsah nie je determinovaný len samotnou 
spotrebou alkoholu v spoločnosti, ale úlohu hrajú aj iné faktory, ktoré modifikujú jeho účinky 
na organizmus. V rámci nich môžu mať význam ďalšie chemické faktory, predovšetkým ťažké 
kovy. Nízke koncentrácie ťažkých kovov v prostredí spolupôsobia na zvýšení rizika viacerých 
chronických chorôb. Tieto ochorenia sú súčasne radené medzi choroby atributabilné 
nadmernému užívaniu alkoholu. Niektoré práce naznačujú možnosť synergického účinku 
ťažkých kovov a alkoholu na jednotlivé orgánové systémy. Tieto práce však majú prevažne 
charakter laboratórnych pokusov na zvieratách, a nie sú k dispozícií relevantné 
epidemiologické údaje. Dôležité je preto systematické mapovanie obsahu ťažkých kovov 
v ovocných destilátoch určených na vlastnú spotrebu, ktoré by umožnilo odhadnúť  rozsah 
problému a priniesť presnejšie informácie o determinantoch koncentrácie ťažkých kovov 
v nich. 
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FLORENCE NIGHTINGALE A JEJ VÝZNAM PRE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

E. URBANOVÁ 

Ústav pôrodnej asistencie, JLF UK v Martine 
 

 
Abstrakt 
Príspevok predstavuje zakladateľku moderného ošetrovateľstva v spektre verejného 
zdravotníctva. V stručnom životopise sa spomínajú najvýraznejšie medzníky jej života, 
pretože jej život určoval prácu a dielo, ktoré zanechala. Autorka nachádza paralely 
s verejným zdravotníctvom najmä počas pôsobenia Florence Nightingale v Krymskej vojne, 
ďalej v environmentálnej teórii ošetrovateľstva a v niektorých jej dielach. Významnou časťou 
práce Florence je oblasť štatistiky. Štatistika je nosným prvkom hygieny, epidemiológie 
a verejného zdravotníctva ako takého, preto je nutné predstaviť Florence Nightingale aj 
v tejto menej známej pozícii. Z historického pohľadu štatistiky sú známe jej grafy, o ktorých je 
v článku taktiež zmienka.  
 
Kľúčové slová 
Florence Nightingale, envrinmentálna teória ošetrovateľstva, verejné zdravotníctvo, 
zdravotnícka štatistika 
 
Úvod 
Florence Nightingale bola významná zakladateľka moderného ošetrovateľstva, autorka 
odbornej literatúry, reformátorka  nemocníc, organizátorka zdravotníckych systémov 
a priekopníčka zdravotníckej štatistiky (9, 13).  Patrí k najznámejším ženským osobnostiam 
na svete, je druhou najvýznamnejšou ženou  viktoriánskeho obdobia po kráľovnej Viktórii  
a v roku 2002 bola britským denníkom Daily Mail zaradená medzi 100 najvýznamnejších 
Britov na základe verejného hlasovania.  
 
Tiež je známa ako „Dáma s lampou“ (The Lady with the Lamp). Prezývka vznikla   na základe 
dobovej frázy z reportáže o Krymskej vojne v denníku The Times, kde sa popisuje, ako v noci 
s malou lampou kontrolovala chorých vojakov vo vojenskej nemocnici (3). Lampa sa stala 
symbolom ošetrovateľstva a prevzala ju do svojho loga aj Medzinárodná rada sestier (ICN), 
prvá a najväčšia organizácia združujúca národné asociácie sestier z celého sveta (14). Pod 
záštitou ICN pracuje aj Medzinárodná nadácia Florence Nightingale - FNIF (The Florence 
Nightingale International Foundation), ktorá bola založená v roku 1912 s cieľom podporovať 
vzdelávanie sestier. V roku 1934 bola nadácia oficiálne uznaná ako žijúca pamiatka Florence 
Nightingale a stala sa autonómnou organizáciou spadajúcou pod britské právo s vlastným 
riadiacim orgánom. Naďalej celosvetovo podporuje vzdelávanie sestier, výskum a služby pre 
verejné blaho (6). Pripomienkou dňa narodenia Florence je Medzinárodný deň sestier, ktorý 
sa každoročne oslavuje 12. mája v mnohých krajinách sveta. 
 
Už počas svojho života získala Florence viacero výnimočných ocenení, napríklad nemecký kríž 
„Za zásluhy“, francúzsky kríž „Za zranenie v boji“. V roku 1883 jej kráľovná Viktória udelila 
„Kráľovský červený kríž“ ako uznanie jej práce a v roku 1907 bola ako prvá žena 
vyznamenaná kráľom Eduardom VII. „Rádom za zásluhy pre britské impérium“ ( 7, 9, 13). 
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Stručný životopis 
FlorenceNightingale sa narodila 12. mája 1820 vo Florencii ako mladšia dcéra do 
aristokratickej, úspešnej, vzdelanej a vplyvnej anglickej rodiny. Od svojho otca získala veľmi 
dobré vzdelanie, najmä  z matematiky, jazykov, náboženstva a filozofie. Tieto skutočnosti 
značne ovplyvnili jej osobnosť, názory, postoje a  presvedčenia. Ako sedmnásťročná si do 
denníka   napísala: „Boh sa mi prihovoril a povolal ma k službe.“ Jej predsavzatie sa 
realizovalo, keď  v roku 1851 ako tridsaťjeden ročná absolvovala trojmesačné ošetrovateľské 
vzdelanie v nemeckom Kaisersworthe v Ústave protestanskej diakonie. V roku 1853   sa stala 
správkyňou Hospital for Invalid Gentlewomen (Ústav pre ošetrovanie chorých dám) 
v Londýne, kde navrhla a zrealizovala niekoľko reforiem (13). V tomto období veľa cestovala 
so svojimi rodičmi po celej Európe, kde navštevovala nemocnice a všímala si zdravotnícke 
systémy. Pri pozorovaní si neustále robila záznamy o organizácii a riadení nemocníc, hygiene, 
stavebnom usporiadaní a pod. Roky 1854 – 1855 znamenali mimoriadny medzník v jej živote, 
pretože pracovala vo funkcii vedúcej ošetrovateľky vo vojenskej nemocnici v Scutari v čase 
Krymskej vojny. V nesmierne náročnej práci získala bohaté skúsenosti. Na základe jej správy 
britská vláda už v roku 1854 pristúpila k uskutočneniu zmien vo vojenskom  zdravotníctve. 
Svoje postrehy a skúsenosti si starostlivo zapisovala, viedla evidenciu o chorých vojakoch, čo 
ju neskôr priviedlo k vytvoreniu a praktickému použitiu štatistických grafov v zdravotníctve 
(9, 13). V roku 1860 pri nemocnici sv. Tomáša v Londýne založila a otvorila prvú necirkevnú 
ošetrovateľskú školu na svete, kde vznikli základy moderného ošetrovateľstva a teória 
ošetrovateľstva. Okrem ošetrovateliek tu vzdelávala aj pôrodné asistentky. Od roku 1864 
pracovala na projektoch domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pôrodníc a vojenských 
nemocníc. Bola jednou z najviac publikujúcich žien v histórii. Za celý život napísala viac ako 
200 kníh, článkov, správ a viac ako 15 000 listov(9). Sústavne bojovala za pozitívne zmeny 
v sociálnej a zdravotnej starostlivosti nielen v Británii ale v iných krajinách. Na základe jej 
práce a vplyvu ju požiadali o pomoc pri riešení zdravotných a hygienických problémov  
v Indii, bola konzultantkou pre organizáciu zdravotníckej starostlivosti o ranených a chorých 
vojakov v občianskej vojne Spojených štátov, vo Francúzsko-pruskej vojne, vo vojne v Južnej 
Afrike a ďalších koloniálnych zemiach Anglicka (9). Aktívne pracovala a publikovala až do 
svojich osemdesiatich rokov. Od roku 1897 bola definitívne upútaná na lôžko. Prudko sa jej 
zhoršoval zrak a posledných 10 rokov bola slepá.  Zomrela v spánku vo svojom dome 13. 
augusta 1910 ako deväťdesiatročná (1, 9, 13). 
 
Florence Nightingale a  verejné  zdravotníctvo 
Nightingale je primárne vnímaná z uhla ošetrovateľstva, no mnohé jej činnosti, stratégie 
a reformy spadajú aj do sféry verejného zdravotníctva. Z tohto aspektu je nevyhnutné 
spomenúť prácu  a skúsenosti z Krymskej vojny, environmentálnu teóriu ošetrovateľstva a jej 
publikačnú činnosť. 

Krymská vojna. V priebehu rokov 1852 a 1853 sa napätá politická situácia medzi Ruskom 
a koalíciou Osmanskej ríše vyostrovala, až začiatkom marca 1854 vyvrcholila do priameho 
(takmer celoeurópskeho) konfliktu. Koalíciu s Osmanskou ríšou tvorilo Francúzsko, Británia 
a Sardínske kráľovstvo. Príčinou konfliktu boli mocenské zámery Ruska na Balkáne, na úkor 
Osmanskej ríše. Vojna sa označovala ako Krymská, podľa územia, kde sa najviac bojovalo. 
Konflikt skončil v marci 1856, podpísaním mierovej zmluvy v Paríži a porážkou cárskeho 
Ruska. Išlo o prvý vojnový konflikt, ktorý bol sledovaný médiami (8). Práve vďaka medializácii 
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konfliktu sa Florence dostala na Krym. Známy britský vojnový reportér denníka TheTimes, 
WiliamRussel, prostredníctvom svojich reportáží z bojiska žiadal britskú administratívu 
o výpomoc vojenským lekárom a upozorňoval na zlú zdravotnú situáciu (4). To prinútilo 
vtedajšieho britského ministra vojny Sidneyho Herberta, dlhodobého priateľa rodiny 
Nightingale, aby sa obrátil na Florence. Vtedy už mala dokončené ošetrovateľské vzdelanie 
a začínala sa význame angažovať vo verejnom zdravotníctve. Ponúkol jej vedúcu pozíciu 
v skupine ošetrovateliek a samostatné rozhodovanie ohľadom zdravotníckeho vybavenia. 
Nightingaleová jeho ponuku prijala a v októbri 1854 odcestovala s tridsiatimi ôsmimi 
ošetrovateľkami z rôznych nemocníc  do vojenskej britskej nemocnice v Scutari, na dnešnom 
tureckom  území (2, 9). 

Po príchode sa stretla s  nepriaznivým prostredím, v ktorom sa ranení  a chorí vojaci 
nachádzali. Nemocnica (lazaret) mala veľmi zlé hygienické podmienky. Zranení  a chorí vojaci 
ležali na holej podlahe, dostávali jedno jedlo denne, nemali k dispozícii žiadne toalety. Voda 
bola znečistená, nemali žiadne prikrývky a ani oblečenie. Vojaci  trpeli nielen na následky 
zranení, ale aj na následky  nedostatočnej hygieny  a znečisteného prostredia.  Týfus, cholera 
a hnačky boli často nebezpečnejšie ako samotné zranenia. Nightingale ťažila aj nečinnosť 
a nezáujem lekárov a dôstojníkov, ktorí ošetrovateľky prijali chladne a odmietavo (9, 13). 
Pod jej vedením sa rýchlo vybudovali potrebné hygienické zariadenia, kuchyňa a práčovňa. 
Chorí mali pravidelnú ošetrovateľskú starostlivosť. Zriadila odpočinkovú miestnosť pre 
rekonvalescentov, starala sa o ich psychickú a sociálnu pohodu. Postarla sa, aby vojaci 
poberali  pravidelné nemocenské dávky. Od prvých dní začala viesť pravidelnú evidenciu 
pacientov. Evidovala rany, choroby, počet úmrtí a príčiny úmrtia. Medzi jednotlivými 
nemocnicami na Kryme prakticky neexistovala žiadna spolupráca. Lazarety mali rôzny systém 
kodifikovania príčin úmrtí a panoval chaos pri samotnom sčítaní úmrtí (4, 8). Nightingale 
starostlivo viedla záznamy počas celého obdobia svojho pôsobenia v Scutari a neskôr  ich 
použila ako hlavný presvedčovací nástroj na presadenie reformy armádneho zdravotníctva. 
Čo je však najdôležitejšie, svojou štatistikou dokázala jednoznačný vzťah medzi  hygienou a 
mierou úmrtnosti ranených.  Za jej pôsobenia  klesla úmrtnosť  v Scutari z počiatočných 42 % 
na 2,2 % na konci vojny ( 9, 13). 
 
Environmentálna teória ošetrovateľstva. Environmentálna teória respektíve teória 
prostredia,  priamo vyplynula z jej praktických skúseností nielen vo vojenskej nemocnici v 
Scutari, ale aj z predchádzajúcej empírie s rôznymi nemocnicami v Británii a Európe. Dobová 
úroveň hygieny bola v týchto zariadeniach na všeobecnej nízkej úrovni. Jednoznačne si 
uvedomovala, že ovplyvnením prostredia sa môže zlepšiť zdravotný stav pacientov a znížiť 
úmrtnosť. Vedome nevytvárala žiadnu ošetrovateľskú teóriu. Interpretácia jednotnej teórie 
vznikla na základe dôslednej analýzy jej diel a zápiskov, kedy sa dospelo k záveru, že 
sformulovala teóriu ošetrovateľstva zameranú na prostredie pacienta, starostlivosť o 
pacienta a starostlivosť o prostredie (1, 9). V jej teoretickom prístupe je najviac zdôraznený a 
prepracovaný prvok prostredia. Pokladala ho za najdôležitejší faktor ošetrovateľstva. 
Prostredie chápala v troch dimenziách: fyzické, sociálne a psychické (emočné). Jednotlivé 
dimenzie neoddeľovala, avšak najviac prepracovala fyzické prostredie. Tu vymedzila päť 
základných zložiek, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka: čerstvý vzduch, čistá voda, svetlo, 
zdravá výživa a funkčné odpady (9). Nigtingale (10, 11) jednotlivé zložky rozpracovala 
detailnejšie a okrem ventilácie sa zoberala teplom, hlukom a pôsobením pokoja, 
nemocničnými lôžkami a posteľnou bielizňou, estetikou prostredia (rozmanitosť a zmena 



 
 

363 
 

prostredia), čistotou prostredia a osobnou hygienou pacientov a personálu vrátane hygieny 
rúk. O hygiene rúk sa konkrétne zmienila nasledovne:  "Žiadna ošetrovateľka nesmie zabúdať 
niekoľkokrát denne si umývať ruky a pokiaľ je možné aj tvár" (10). V súčasnosti niektoré 
komponenty fyzického prostredia prekračujú hranice ošetrovateľstva a spadajú skôr do 
oblasti hygieny, epidemiológie a verejného zdravotníctva. 
 
Publikačná činnosť. Z hľadiska verejného zdravotníctva majú veľký význam publikácie Notes 
on Matters Affecting the Health, Efficiency, Hospital Administration of the British Army 
(Poznámky o vplyvoch pôsobiacich na zdravie, efektivitu a nemocničnú administratívu 
v britskej armáde) 1858, kde prvý raz použila štatistku, grafy a diagramy, ďalej publikácia 
Notes on nursing (Zápisky o ošetrovateľstve) 1859, zakladajúce dielo novodobého 
ošetrovateľstva, zamerané na prevenciu ochorení, predstavujúce environmentálnu teóriou 
ošetrovateľstva, ktorá v skutočnosti zasahuje aj do sféry verejného zdravotníctva. Významná 
je aj kniha Notes on Hospitals (Poznámky o nemocniciach) 1863, kde sa zaoberala 
hygienickými podmienkami a výstavbou nemocníc. Spracovala tu nasledovné oblasti: 
hygienické podmienky nemocníc, nedostatky v plánoch a konštrukcií nemocníc, princípy 
konštrukcie a zlepšenie plánov nemocníc, nemocnice (resp. oddelenia) pre zotavujúcich sa 
pacientov – veľmi pokroková myšlienka na danú dobu, detské nemocnice, indické vojenské 
nemocnice, nemocnice pre choré manželky (tiež deti) vojakov a základy nemocničnej 
štatistiky (11). 
 
Florence Nightingale a zdravotnícka štatistika  
Otec Florence bol absolvent Cambridgeskej univerzity a na rozdiel od svojich súčasníkov sa 
staval k otázke ženského vzdelávania veľmi liberálne.  Svojim dcéram zabezpečil domáce 
vzdelávanie a neskôr ich začal vzdelávať na vysokoškolskej úrovni v oblasti matematiky 
a cudzích jazykov. Vo veku dvadsať rokov začala Florence prejavovať o štúdium matematiky 
hlbší záujem. V tej dobe začala zbierať prvé vlastné štatistické údaje. Vďaka otcovej výučbe 
bola schopná navštevovať prednášky popredných Cambridgeských matematikov, kde sa 
v matematike viac zdokonalila (3). Významný súbor dát pre štatistické účely sa jej podarilo 
zozbierať počas pôsobenia v Krymskej vojne. Po príchode do Anglicka sa zoznámila 
s Wiliamom Farrom, ktorý bol v oblasti zdravotníckej štatistiky oveľa skúsenejší a nadviazala 
s ním úzku spoluprácu (3). 
 
Wiliam Farr (1807-1883) bol uznávaný britský epidemiológ a zakladateľ lekárskej štatistiky. 
Pri epidémiách cholery v Londýne v rokoch 1849 a 1853 začal s ďalším lekárom Johnom 
Snowom pracovať na rozvoji a potvrdení tzv. miasmatickej teórie, v ktorej sa tvrdilo, že 
k prenosu nákazlivých chorôb dochádza prostredníctvom znečisteného vzduchu. Teóriu sa 
snažili dokázať zberom štatistických  údajov v rôznych oblastiach Londýna.  Farr bol už od 
roku 1839 členom Štatistickej spoločnosti v Londýne, kde mal na starosti vedenie a zber 
všetkých dát v oblasti lekárskej štatistiky (5).  

Nightingale pod jeho vedením skompletizovala a roztriedila údaje zozbierané na Kryme – 
počty zomretých, príčiny úmrtia... Aby údaje a zistené súvislosti mohla jasne prezentovať 
pred Kráľovskou komisiou pre zdravie armády, rozhodla sa ich spracovať do grafov.  Usúdila, 
že vizuálne spracovanie je presvedčivejšie (3). Toto rozhodnutie prispelo k úspechu 
prezentácie a hlavne k presadeniu reforiem vo vojenskom zdravotníctve s maximálnym 
dôrazom na hygienu prostredia. Najznámejším sa stal jej kruhový graf s označením výsekov, 
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ktorý neskôr často používala a publikovala (15). Obsahuje dvanásť výsekov, ktoré 
predstavujú mesiace v roku. Modré časti znamenajú úmrtie v dôsledku sekundárnych 
ochorení vojakov, červené časti sú úmrtia zapríčinené zraneniami z bojov a čierne sú úmrtia 
bez zjavných príčin (obr. č. 1). 

 

 

Obr. č. 1 Štatistické dáta z Krymskej vojny v kruhovom grafe 
Zdroj: Kosara, R. Shining a Light on Data: Florence Nightingale. 2009. Dostupné na: 
https://eagereyes.org/blog/2009/shining-a-light-on-data-florence-nightingale 

Florence nepatrila k zakladateľom zdravotníckej štatistiky, ale zaslúžila sa o jej rozmach 
a praktické využitie nielen v ošetrovateľstve, ale hlavne vo verejnom zdravotníctve. 
Uvedomovala si, že výsledky zdravotnej starostlivosti by sa mali systematicky sledovať, 
evidovať a publikovať. Bola priekopníčkou vo využití grafov pre štatistické hodnotenie 
a prezentáciou. Sformulovala a zaviedla formulár pre štandardizovanú štatistiku 
v nemocniciach. V roku 1860 prezentovala na medzinárodnom kongrese štatistiky v Londýne 
vlastný návrh na jednotný štatistický systém nemocníc. Tvrdila, že štatistiky by mali 
ukazovať, na čo a ako boli spotrebované financie v zdravotníctve, čo dobrého sa s nimi 
vykonalo, prípadne prečo boli peniaze zneužité. V podstate už pred sto rokmi hovorila 
o problémoch, ktoré sú aktuálne aj dnes (7). 
 
Záver 
Odkaz Florence Nightingale je aktuálny aj napriek tomu, že v terajšej dobe sa jej dielo môže 
zdať prekonané. Centrovanie pozornosti na prostredie, ktoré obklopuje pacientov sa dá 
naďalej rozvíjať v kontexte dnešnej doby. Práve verejné zdravotníctvo sa zaoberá mnohými 
prvkami jej teórie aj v súčasnosti. Môže modelovať prostredie nielen v zdravotníckych 
zariadeniach, ale aj v iných prevádzkach a tak chrániť zdravie verejnosti. To napĺňa kritériá 
sociálneho a verejno-zdravotníckeho aspektu Florence. Právom sa uvádza, že Florence je  
žena, ktorá navždy zmenila zdravotníctvo. K jej mimoriadnemu dielu pravdepodobne 
prispelo vynikajúce vzdelanie, dobré rodinné zázemie a rozhľadenosť vďaka cestovaniu. Vo 

https://eagereyes.org/blog/2009/shining-a-light-on-data-florence-nightingale
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svojej dobe bola  pokladaná za kontroverznú osobu, nakoľko nezapadla do tradičného 
vnímania ženskej roly. Základy jej práce sú pevne zakorenené v ošetrovateľstve, pôrodnej 
asistencii a tiež verejnom zdravotníctve. Pamiatka na Florence Nightingale je stále živá. Má 
svoje múzeum v Londýne, v jej mene sa odovzdávajú ocenenia, na výročie narodenia sa 
oslavuje Medzinárodný deň sestier a dokonca má aj svoju facebookovú stránku.  
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VÝLETNÉ LODE PLAVIACE SA NA DUNAJI Z POHĽADU PRÁCE  

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍKA 

M. VARMUSOVÁ, I. DUBROVOVÁ 

Útvar vedúceho hygienika rezortu, Bratislava 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 
Abstrakt 
Ochrana verejného zdravia na výletných lodiach plaviacich sa na Dunaji je dôležitou súčasťou 
pracovnej náplne verejného zdravotníka Útvaru vedúceho hygienika rezortu Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ochrana zdravia je zameraná najmä na  rizikové 
miesta z hľadiska prevencie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Cieľom je vytvoriť 
integrovanú a trvalo udržateľnú stratégiu zabezpečenia ochrany verejného zdravia na 
európskej úrovni, zahŕňajúcu ochranu zdravia cestujúcich a posádky na osobných lodiach, 
zabránenie cezhraničnému šíreniu chorôb, ako i  zabezpečenie upevnenia ochrany zdravia 
obyvateľov prístavných miest.  
 
Kontroly v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru zahŕňali lode slovenského 
prevádzkovateľa i zahraničných spoločností plaviacich sa na Dunaji. Metodika sa opierala 
o príslušné ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. a súvisiacich vykonávacích predpisov 
Vyhláška 533/2007 Z. z., Vyhláška č. 259/2008 Z. z. a Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z. 
a „SHIPSAN Manuál“ Európsky manuál hygienických požiadaviek a surveillance prenosných 
chorôb na osobných lodiach. 
 
Úvod 
Dunaj je druhá najdlhšia európska rieka a najdlhšia rieka v Európskej únii. Jej praktické 
využitie sa datuje už od 7.storočia. (1) 
 
Slovenský úsek Dunaja je dlhý približne 170 km a preteká územím medzi Bratislavou 
a Štúrovom, a nejde o najintenzívnejšie spravovaný úsek Dunaja. Slovenský úsek Dunaja sa 
nachádza uprostred Európy. Zavedením vodnej dopravy sa zlepší imidž spoločností 
poskytujúcich prepravu osôb za účelom rekreácie,  dokazovaním zníženia vplyvu svojich 
činností na životné prostredie. Vnútrozemská vodná doprava sa všeobecne považuje za 
konkurenčnú alternatívu cestnej a železničnej dopravy, lebo je oveľa ekologickejším druhom 
dopravy z hľadiska spotreby energie, emisií hluku a plynov. Vnútrozemská vodná doprava je 
jedným z najčistejším druhov doprav, najmä vzhľadom na skutočnosť, že emisie CO2 
z vnútrozemskej vodnej dopravy sú oveľa nižšie ako emisie vyprodukované cestnou 
dopravou. Zvýšenie podielu vodnej dopravy prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov 
a k zmierneniu dopravných zápch v prístavných zónach. (2) 
 
Turistické výletné plavby v Bratislave 
V posledných rokoch medzi turistami rastie záujem o výletné plavby po Dunaji cez krajiny 
Strednej a Východnej Európy. Hustá a čoraz prepojenejšia sieť vnútrozemských vodných ciest 
umožňuje prístavom a priľahlým mestám na Dunaji, využiť rastúci záujem o turistické 
a rekreačné aktivity. Jednou z najobľúbenejších trás vyhliadkových plavieb je  trasa z Passau 
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do Budapešti a späť so zastávkami v Bratislave a vo Viedni. Podľa údajov poskytnutých 
rakúskou štátnou spoločnosťou viaDonau (výročná správa, 2009) bolo po rakúskom úseku 
Dunaja prepravených na parníkoch a kabínových plavidlách približne 895 000 výletníkov, 
z toho 130 172 osôb bolo prepravených dvoma rýchlymi katamaránmi premávajúcimi na 
trase medzi Viedňou a Bratislavou. (2) Výhodná geografická poloha hlavného mesta 
Slovenska Bratislavy ponúka nielen široké možnosti spoznávania prírodných krás Dunaja, ale 
aj kultúry a histórie krajín ležiacich na brehoch tejto nádhernej rieky. Na Slovensku sa 
nachádza jediná najväčšia spoločnosť ponúkajúca plavby po Dunaji Slovenská plavba 
a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. ponúka okrem pravidelných medzinárodných liniek 
rýchloloďami medzi Bratislavou a Viedňou aj vyhliadkové plavby v Bratislave a okolí (3) 
uskutočňované vyhliadkovými loďami s otvorenými hornými palubami, ktoré umožnia 
vychutnať si pohľady na Bratislavu, hrad Devín              a Čunovo pohodlne z inej perspektívy. 
(4) 
 
Ochrana verejného zdravia na výletných lodiach plaviacich sa na Dunaji. 
Požiadavky pre výkon inšpekcie 
Lode, na ktorých sú vykonávané inšpekcie podľa SHIPSAN Manuálu, musia spĺňať nasledovné 
kritéria, musí ísť o loď námornú alebo vnútrozemskú, na medzinárodnej plavbe, musí sa 
plaviť vo vodách EÚ, poskytujúca cestujúcim ubytovanie, a/alebo stravu (pripravovanú na 
palube), a/alebo  pitnú vodu z vlastného vodovodného systému.  
 
Práca verejného zdravotníka pri vykonávaní inšpekcie na lodi sa z hľadiska  rizikovosti 
zameriava na nasledovné priestory: zdravotnícke zariadenia – ošetrovňa, kde sa poskytujúce 
cestujúcej verejnosti základné ošetrenie drobných poranení a ochorení, kontrolu infekčných 
chorôb a dohľadu. Činnosť verejného zdravotníka sa zameriava na vybavenie ošetrovne, 
likvidáciu infekčného odpadu, vybavenie izolačnej miestnosti, zariadenia pre osobnú hygienu 
pre pacientov, kontrola hygienického plánu, sanitácie a dezinfekcie, používania OOPP, 
hygiena rúk, imunizácia. 
 
1) Zariadenia spoločného stravovania – Existuje celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na 
úroveň bezpečnosti potravín a pravdepodobnosť alimentárnych ochorení na osobných 
lodiach. Pri plavbe na osobnej lodi sa vyskytuje veľký počet ľudí, ktorí konzumujú rovnakú 
stravu, pričom zdroj potravín závisí od prístavu, v ktorom sa loď nachádza. Osoby 
manipulujúce s potravinami pochádzajú z rôznych krajín a ich skúsenosti a ich chápanie 
hygieny  a bezpečných postupov pri príprave a manipulácii s potravinami, úroveň 
hygienického školenia a odborných znalostí sa môžu značne líšiť. Pri plavbách sú cestujúcim 
ponúkané rozsiahle menu s mnohými pokrmami, ktoré konzumujú počas celej  plavby. 
Rozdiely v národnostiach a odborných vedomostiach zamestnancov, skúsenostiach pri 
príprave potravín, veľký počet personálu, ktorí môžu zvýšiť riziko nesprávneho 
zaobchádzania s potravinami alebo krížovej kontaminácie.  
 
Jedným z hlavných problémov zariadení spoločného stravovania na zahraničných výletných 
lodiach je relatívne malý priestor – tak vlastnej kuchynskej a prípravnej časti ako aj 
skladových priestorov, pričom dochádza k nedostatku skladovacích plôch, preplnenosti 
skladovacích priestorov a zariadení, nedodržania diferencovaného skladovania potravín, 
svojvoľné zamrazovanie potravín, bez zamrazovacieho prístroja (šokera), rozmrazovanie 
originálne mrazených potravín nevhodným spôsobom (voľne na vzduchu a vo vodnom 

http://www.lod.sk/flotila/rychlolode
http://www.lod.sk/ponuka-plavieb/vyhliadkove-plavby
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kúpeli), z dôvodu nekontrolovane veľkého množstva naskladnených potravín dochádza 
k deficitu pri kontrole doby spotreby. Dôležitým krokom v prevencii prenosných chorôb je 
zabezpečenie oddelenej stravovacej časti pre personál (vytvorenie jedálenského kútika) 
zamedzenie vstupu personálu vykonávajúcich nepotravinárske činnosti do zázemia 
stravovacej prevádzky. Faktory, ktoré ovplyvňujú zásady bezpečnosti potravín môžu byť: a) 
účinné vykonávanie a údržba systémov riadenia bezpečnosti potravín; b) štandardizácia 
potravinárskych zariadení a ich vybavenie, stabilita, funkčnosť, jednoduché čistenie; c) doba 
prípravy a skladovania potravín; d) efektívne opravy, údržba a stav potravinárskych zariadení 
pri manipulácii s nimi. Ďalším krokom pri výkone inšpekcie je zameranie sa na osoby 
manipulujúce s potravinami, ktoré môžu zabrániť vzniku rizík a zabezpečiť bezpečnosť 
potravín, za predpokladu, že sú dobre vyškolení a vedia, ako zaobchádzať zo surovinami pri 
príprave pokrmov a manipulácii s hotovými pokrmami, zdravotnú spôsobilosť a osobnú 
hygienu. Zameranie na hygienu zariadení, pracovných plôch, skladov, vrátane skladovacích 
podmienok (monitoring), sledovanie kvality potravín, materiálne a technické vybavenie 
kuchyne a stravovacej prevádzky, sanitácia a dezinfekcia nástrojov a zariadení, skladovanie 
komunálneho a organického odpadu. 
 
Zásobovanie lode pitnou vodou – určenej na pitné účely, osobnú hygienu, prípravu stravy, 
sanitáciu, pranie, ako aj plnenie klimatizačných zariadení a do rekreačných priestorov, ak 
nimi loď disponuje. Lode musia poskytovať dostatočný prísun nezávadnej pitnej vody 
vhodnej na umývanie, prípravu pokrmov, rekreačné zariadenia, ako sú plavecké bazény 
a kúpele, požiarnu ochranu, výrobu pary, ľadu, umývačky riadu, pranie bielizne, klimatizáciu, 
varné kotle, sanitáciu paluby, WC, kozmetické procedúry a chladenia. Pitná voda pre 
cestujúcich má byť poskytovaná vo vyhovujúcich hygienických podmienkach, ktorá nebude 
spôsobovať krátkodobé alebo dlhodobé poškodenie zdravia. Konštrukcia vodovodného 
potrubia a mechanizmu, ako i zariadení určených na prívod vody musí byť bez akýchkoľvek 
mikroorganizmov, parazitov, chemikálií alebo iných látok, ktoré v určitých koncentráciách 
a množstvách predstavujú riziko pre ľudské zdravie. Je potrebné zabezpečiť zdravotne 
neškodnú distribúciu vody do lode i na lodi na základe ktorého je vytvorený na lodi plán 
bezpečnosti vody. Najčastejšími rizikami a potenciálne nebezpečenstvo hrozí pri plnení 
nádrží plniacimi hadicami z hydrantu, znečistenie vody z dôvodu poškodenia funkčnosti 
vodovodného systému, znečistenie vody spôsobené chemickými látkami používanými pred 
a počas úpravy vody, korozívna voda v dôsledku poruchy mineralizácie, kontaminácia alebo 
rast baktérii počas skladovania v dôsledku nedostatočnej hygieny alebo poškodenia 
vodovodného systému, vrátane kontroly skladovania prepravného materiálu (hadice), alebo 
nádrže, nedostatočnej dezinfekcie vody. Dôležité je vykonávať pravidelnú kontrolu 
dezinfekcie vody, vrátanie celkovej kontroly laboratórnou analýzou a výkon prevádzkového 
monitoringu. Plnenie lodí musí byť vykonané len z overených hydrantov určených na tento 
účel. Možné riziká sú najmä pri plnení lode vodou hadicami, ktoré bývajú z rôznych 
materiálov, opotrebené, dôraz sa kladie na kontrolu obsahu voľného chlóru vo vode,  
vykonávanie sanitácie a uskladnenie hadíc. Pri nesprávnej manipulácii pri plnení lodí vodou 
môže dôjsť ku kontaminácii vody enterokokmi, legionelami (vo vodovodnom potrubí). 
 
Vodné rekreačné zariadenia – K vodným rekreačným zariadeniam patria vonkajšie aj 
vnútorné bazény, vírivky, tryskové bazény. Pri nedodržaní hygienických požiadaviek môžu 
spôsobiť množstvo infekčných chorôb (infekcie uší, kože, očí, hnačky, infekcie horných 
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dýchacích ciest). Inšpekcia je zameraná na pravidelnú evidenciu kontroly úpravy vody, 
filtráciu, sanitáciu a dezinfekciu zariadenia. 
Ochrana proti škodcom – Osobné lode majú vhodné podmienky pre prežitie 
a rozmnožovanie škodcov, ako sú hmyz, hlodavce a iní škodcovia. Tí majú možnosť získať 
prístup priamo do lodí prostredníctvom otvorených technických priestorov. Škodcovia na 
palubách lodí môžu kontaminovať skladované potraviny, prenášať choroby na palube, alebo 
zaviesť ochorenia do rôznych oblastí sveta. Vytvorený musí byť plán Integrovanej ochrany 
proti škodcom. 
 
Ubytovacie zariadenia, kaderníctva, kozmetické salóny a telocvične, práčovňa a vybavenie 
lode – Úroveň ubytovania cestujúcich je ďalším možným faktorom uplatňujúcim sa pri vzniku 
a šírení prenosných chorôb. Jednotlivé krajiny sú spravidla vybavené jednoduchým 
mobiliárom, vlastným zariadením na osobnú hygienu, postávajúcim z WC, umývadla 
a sprchového kútu. Vetranie kajút je zabezpečené vzduchotechnickým zariadením. Denne je 
v kajutách vykonávaná výmena uterákov, sanitácia a dezinfekcia zariadení. Dôležitým faktom 
je zabrániť krížovej kontaminácii pri manipulácii s použitou bielizňou, dôsledným používaním 
OOPP a dostatočnými vedomosťami a poznatkami pre zabránenie šírenia prenosných 
ochorení. Dôraz sa kladie aj na zariadenia pre osobnú hygienu cestujúcich, hygienu rúk. 
Ďalším rizikovým faktorom je manipulácia s čistou a použitou bielizňou na vozíkoch 
i skladoch čistej a použitej bielizne, vykonávanie sanitácie. Súčasťou predchádzaniu vzniku 
ochorení je i pravidelné sledovanie teploty vody v kajutách a ich pravidelné odpúšťanie ( v 
neobsadených kajutách). 

  
Kadernícke a kozmetické salóny sú ohrozené pri nedostatočnom dodržiavaní hygienických 
požiadaviek vznikom vírusových a najmä bakteriálnych infekcií (napr. impetigo, furunkuly, 
vírusové infekcie, ako je herpex simplex, bradavice, plesňové infekcie, kožné infekcie), 
parazitárne ochorenia, ako sú vši. Zákroky, ako je depilovanie depilačnými voskami, aplikácia 
pleťovej vody, make-upu a iných krémov a gélov, môže pôsobiť ako zdroj pre prenos 
choroby, ak sú nesprávne manipulované. Aby sa zabránilo šíreniu mikrobiálnej infekcii alebo 
zamorenia všami, posádka by mala udržiavať priestory a zariadenia v hygienickom stave 
a vykonávať postupy bezpečným a vhodným spôsobom. Posádka v kaderníctve, salóne krásy 
a telocvične by mali byť vyškolení v súlade s ich povinnosťou. Výcvik by mal zahŕňať otázky, 
ako je šírenie patogénnych mikroorganizmov, krížová kontaminácia, ochrana zdravia, 
hygiena, umývanie rúk, čistiace a dezinfekčné techniky. Legislatíva vyžaduje, aby 
prevádzkovatelia telocviční sa starali o konštrukčnú bezpečnosť a primeranú údržbu 
zariadení v posilňovni. 

 
Tam, kde sú poskytované búdy pre domáce zvieratá, tie musia byť udržiavané v čistom 
a hygienicky vyhovujúcom stave. Posádka by mala byť vyškolená v súlade s ich povinnosťou. 
Na lodiach plaviacich sa na Dunaji, domáce zvieratá nie sú akceptované. 

 
Práčovňa – znečistené oblečenie a bielizeň môže byť zdrojom kontaminácie patogénnymi 
mikroorganizmami, najmä ak sú na palube choré osoby (napr. gastroenteritídy). Prenosu 
kožných infekcií možno predchádzať dôkladným praním bielizne a oblečenia. Pranie odevov 
a bielizne pri vhodnej teplote s mydlom alebo saponátmi a v prípade vzniku infekčného 
ochorenia na palube i dezinfekčným pracím prostriedkom je účinný prostriedok na ničenie 
a minimalizovanie prítomnosti mikroorganizmov. Správna manipulácia, vrátane dopravy 
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a skladovania bielizne a oblečenia pri pracovných postupoch je dôležitá, aby sa zabránilo 
krížovej kontaminácii a tým sa zabezpečila i ochrana posádky. 

 
Nakladanie s odpadmi – Denné operácie na palubách lodi generujú značné množstvo 
odpadu. Riadna kontrola a účinné riadenie je potrebné, aby sa zabránilo zdravotným 
a enviromentálnym rizikám. Odpad, ktorý sa tvorí na lodi je potravinového charakteru, 
komunálny odpad, kanalizácia, olej, výpary, nebezpečný odpad, infekčný a neinfekčný 
zdravotný odpad.  Dôležité je predchádzať krížovej kontaminácii správnym uskladnením 
komunálneho i organického odpadu, pričom je potrebné počas prevozu sledovať 
i skladovacie podmienky (najmä teplotu), zabezpečiť vyprázdňovanie a odvoz odpadu len v 
určených prístavoch. (5) 
 
Záver: 
V rámci medzinárodnej spolupráce pri inšpekciách na výletných lodiach s použitím 
legislatívnych ustanovení, poznatkov a vedomostí z praxe a legislatívy zo spolupracujúcich 
krajín podporujeme  vytvorenie integrovanej a trvalo udržateľnej stratégie na úrovni EU na 
zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva EU a to najmä  cestujúcich a posádky na 
osobných a nákladných lodiach, pričom zabránime cezhraničnému šíreniu chorôb. 
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KATEGORIZÁCIA A EVIDENCIA PRÁC V 2. KATEGÓRII - NEVYHNUTNOSŤ,  

ALEBO ZBYTOČNOSŤ? 

T. ZÁBORSKÝ, M. MARUŠIAKOVÁ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 
 
 
Abstrakt 
Autori poukazujú na neutešenú situáciu v kategorizácii prác – najmä v kategórii 2. a 1. 
a následnými opatreniami zamestnávateľov/prevádzkovateľov v oblasti ochrany zdravia 
pracovníkov. Analýzou údajov o počtoch prešetrovaných podozrení na profesionálne 
ochorenia a priznaných ochoreniach podľa kategórií prác počas ostatných 5 rokov dospeli 
k zisteniu, že prevažná väčšina chorôb z povolania v regióne Turiec vzniká, resp. je 
posudzovaná v 2. kategórii prác. 
 
Slovenská republika má od dôb spoločného štátu s Českou republikou vypracovaný a plne 
funkčný systém kategorizácie rizikových prác, vyhlasovania a evidencie rizikových prác. 
Podčiarkujeme, že ide najmä o rizikové práce (3. a 4. kategória), ktoré sú „za vodou“ 
z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, návrhov a riešenia relevantných opatrení 
zamestnávateľov/prevádzkovateľov na zníženie negatívneho vplyvu rizikových prác na 
zdravie pracovníkov/zamestnancov. Občas sa síce vyskytnú nejaké praktické nedostatky 
a otázky, ale systém principiálne funguje (§ 30 - § 42; § 52; § 57 zákona č. 355/2007 Z.z.). 
Uvedené sa nedá tvrdiť o kategóriách prác 1. a 2., ktoré sú stále akýmsi apendixom na 
rizikových prácach. Neprávom a nezaslúžene, ale historicky to tak je. V súčasnosti existujú 
legislatívne definované postupy (jednoznačné), ktoré určujú povinnosti a zodpovednosti 
zamestnávateľa (prevádzkovateľa), pracovnej zdravotnej služby. Možno konštatovať, že 
uvádzané pravidlá sú na veľmi slušnej úrovni. 
 
Kompetencie, možnosti a chuť odborných pracovníkov príslušných RÚVZ v náväznosti na „nie 
rizikové“ práce a pracovné činnosti síce naznačuje zákon č. 355/2007 Z.z. nielen hmlisto, ale 
celkom reálne v takmer celom svojom texte, ale v praxi sa tieto postupy neuplatňujú, 
neriešia, zľahčujú, dehonestujú... Preto sme sa rozhodli (keď pripomienky k legislatívnemu 
procesu nepomáhajú, dobre mienené slovo kolegom verejným zdravotníkom nepomáha, 
fakty z každoročne spracovávaných výročných správ nepomáhajú) urobiť malú exkurziu pre 
tých ktorí nevedia, alebo nechcú vedieť a vidieť, ako je dôležité sa v praxi verejného 
zdravotníctva venovať aj 2. (1.) kategórii prác. 
 
Na úvod pár čísel: 
 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo k 31.01.2017: 
 
SR: 2 725 838 osôb  
Okres Martin a Turčianske Teplice: 56 443 osôb (2) 
 
Počet všetkých pracovníkov v SR vyhlásených v 3. a 4. kategórii rizikových prác k 31.12.2016:  
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99 507 osôb (vrátane MD, MO, MV) (4, 5, 6). 
 
 

 
 
Graf č. 1 
Ekonomicky  aktívne obyvateľstvo v SR vs. vyhlásené rizikové práce v SR, 2016 (4, 5, 6) 

 
Počet všetkých pracovníkov v okrese Martin a Turčianske Teplice vyhlásených v 3. a 4. 
kategórii rizikových prác k 31.12.2016: 
3421 osôb (5, 6) 
 

 
 
Graf č. 2 
Ekonomicky  aktívne obyvateľstvo región Turiec vs. vyhlásené rizikové práce región Turiec, 2016 (5, 6) 

 
Mimo uvádzanej evidencie rizikových prác (kat. 3. a 4.) sa nachádza: 
v SR: 2 626 331 osôb (1. a 2. kat.) 
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v okresoch Martin a Turčianske Teplice: 53022 osôb  (1. a 2. kat.) 
 
Uvedené počty znamenajú, že v „rizikových kategóriách práce a pracovného prostredia“ je 
vyhlásených/evidovaných príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva 3,65 % 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva v SR! V okrese Martin a Turčianske Teplice je to 6,06 
% ekonomicky aktívnych obyvateľov. 
 
Natíska sa nám otázka - kde je zvyšných 96 % „pracujúcich“ v SR? Odpoveď je pragmatická 
a jednoduchá: sú rozptýlení v 1. a 2. kategórii prác. Zámerne sa venujeme aj 1. kategórii 
práce napriek tomu, že pokiaľ by bola správne vykonaná kategorizácia, boli by v 1. kategórii 
zaradené všetky práce a činnosti, ktoré spĺňajú definíciu § 31 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.: 
„Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia 
zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia“. Pokiaľ uvedenú definíciu premeníme 
na drobné, mohli by to byť práce, kde je síce prítomné určité nebezpečenstvo, ale toto 
nebezpečenstvo nie je prítomné ako zdravotné riziko (napr. vzhľadom ku expozícii...). To by 
ale museli osoby, vykonávajúce posudzovanie rizika (zdravotného, nie bezpečnostného) 
ovládať základy hodnotenia zdravotného rizika, jeho kvantifikácie a opoznania reálneho 
rizika. Z uvedených dôvodov nie je možné v súčasnosti na základe známych 
parciálnych/dostupných faktov jednoznačne vylúčiť 1. kategóriu prác ako nezaujímavú, alebo 
nepodstatnú z hľadiska možných negatívnych vplyvov na zdravie pracovníkov, nesprávne 
zaradených v 1. kategórii. 
 
Je nutné uviesť poznámku ku používanej terminológii. Pojem zamestnanec nevystihuje celý 
diapazón problematiky verejného zdravotníctva v praxi starostlivosti o zdravé a zdravie 
podporujúce pracovné podmienky. Vylučuje obrovskú skupinu fyzických osôb podnikateľov, 
ktorí nikoho nezamestnávajú. Z uvedeného dôvodu používame jednotné označenie 
ekonomicky aktívnej populácie SR pracovník. 
 
Počet živnostníkov podľa vybraných ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) bolo v roku 
2015 v Slovenskej republike spolu: 316 460 osôb. (3) 
 
V prevažnej väčšine sú to občania Slovenskej republiky, ktorí sa „stratili“ z dohľadu verejného 
zdravotníctva, nakoľko pre nich platia určité povinnosti v zmysle platných právnych úprav 
v SR najmä (len) vtedy, keď majú vyhlásené rizikové práce. Vyvstáva otázka, kto, kedy, kde 
a ako identifikuje, posudzuje, kategorizuje práce u živnostníkov/fyzických osôb podnikateľov 
objektívne, reálne a zodpovedne. Ak vôbec. Je to skupina cca 11,6 % ekonomicky činného 
obyvateľstva SR. Živnostníci vo výrobe, drevospracovateľstve, stavebníctve a pod. 
vykonávajú spravidla najťažšie a najrizikovejšie práce. Z finančného hľadiska tieto práce nie 
sú veľmi dobre platené, teda živnostníkovi spravidla neostáva dostatok prostriedkov na 
zabezpečenie účinných a vyhovujúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov 
(OOPP), preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci (PLP). O identifikovaní 
zdravotných rizík, ich posúdení a kategorizácii prác väčšinou ani nechyrujú. Uvedené 
skutočnosti sú v zásadnom protiklade k expozícii týchto pracovníkov, nakoľko vykonávajú 
prácu vtedy, keď ju zoženú, bez ohľadu na pracovnú dobu, alebo klimatické či iné podmienky 
na pracovisku.  
 



 
 

374 
 

Venujme sa chvíľu dôsledkom takéhoto stavu, ktorý možno z hľadiska ekonomického je pre 
štát/veľkých zamestnávateľov výhodný. Jeden dôsledok je ten, že štát (verejné zdravotníctvo 
v SR) stratilo akýkoľvek prehľad o expozícii faktorom práce a pracovného prostredia u 
prevažnej väčšiny takýchto živnostníkov. Druhý dôsledok je možné rozdeliť na dve 
ideologicky celkom protichodné časti:  
 
Prvá – negatívne vplyvy na zdravie takýchto pracovníkov spravidla nerieši nikto (všeobecní 
lekári v oblasti vykonávania PLP plávajú vo veľmi hlbokej vode – česť výnimkám). 
Z morálneho hľadiska si občania tohto štátu pod pláštikom ekonomickej výhodnosti 
v podstate vedome poškodzujú svoje zdravie. Niekto by mohol namietať – je to 
demokratické, veď nemusia vykonávať prácu za zlých podmienok, môžu sa rozhodnúť. Nie je 
to pravda. Na rozhodovanie v ich regióne, s ich vzdelaním atď. veľký výber nemajú. A nemajú 
na výber, ani keď sú živitelia rodín. Nemala by byť základná povinnosť štátu ako protislužbu 
za riešenie si svojho zamestnania zo strany živnostníkov pomôcť im pri 
definovaní/poskytovaní informácii vo vzťahu k ochrane ich zdravia? Nie uplatňovaním 
sankcií, ale poskytovaním relevantných informácií s ponechaním na ich slobodnej vôli, ako 
s takto získanými informáciami naložia. 
 
Druhá časť – zrejme neprekvapí nikoho, že je to otázka financií. Liečbu poškodení zdravia 
z práce, v akútnej aj chronickej forme hradí štát – platí sa z verejného zdravotného poistenia. 
Bez ohľadu na to, či si poškodenie zavinil živnostník vlastnou vinou, alebo nie. Regres od 
neho nebude vymáhať nikto (§ 238, resp. § 134 v prípade uplatnenia bonusu/malusu podľa 
zákona NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení). Nebola priznaná 
choroba z povolania, nenašiel sa žalobca, nie je sudca, nie sú následky (finančné). Vlastne 
následky sú – ale závažné zdravotné – doživotné poškodenie organizmu vplyvom 
nadmerných vibrácií, chemických látok, nadmernej fyzickej záťaže – robotníci na stavbách by 
asi vedeli porozprávať detailnejšie. 
 
O skutočnom rozložení a počtoch pracovníkov v 1. a 2. kategórii prác sa možno v súčasnosti 
v Slovenskej republike len dohadovať. Alebo je možné zvoliť pragmatický postup: 

- zahrnúť do povinností fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb 
v zákone č. 355/2007 Z.z. aj povinnosť – pri/po zakategorizovaní prác zaslať na 
príslušný RÚVZ v SR v elektronickej forme výsledok kategorizácie prác; 

- údaje by bolo možné zoradiť podľa zdravotnej rizikovosti vykonávaných činností (nie 
podľa prílohy č. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.) z hľadiska možností poškodenia 
zdravia/možností/opatrení prevádzkovateľa na zníženie zdravotných rizík...; 

- na základe analýzy doručených podkladov a podľa aktuálnosti predpokladaných rizík 
na jednotlivých pracoviskách by boli príslušné subjekty kontaktované odbornými 
pracovníkmi príslušných RÚVZ-ov, prípadne s následným štátnym zdravotným 
dozorom. V rámci tohto dozoru by bola realizovaná aj poradenská činnosť 
s usmernením „prevádzkovateľa“ na povinnosti podľa platných legislatívnych 
pravidiel a primerané odporučenie ku zaslanej kategorizácii, PLP, OOPP...; 

- uvedený postup (výkon štátneho zdravotného dozoru a odborné poradenstvo) by bol 
štandardný pre všetkých odborných pracovníkov príslušných RÚVZ-ov;  
Problematika rizikovosti prác, pracovných podmienok sa týka o.i. zariadení 
spoločného stravovania, výroby potravín, zariadení pre deti a mládež, zdravotníckych 
zariadení, služieb starostlivosti o ľudské telo – teda všetkých súčastí (oddelení) RÚVZ. 
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Podmienky na pracoviskách, ktoré nie sú dozorované pracovníkmi oddelení 
preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie (PPLaT) sa na RÚVZ v SR neriešia, 
ale v tom lepšom prípade „ostávajú“ pre pracovníkov PPLaT, pretože iné oddelenia 
(nie PPLaT) predsa nebudú riešiť „prácarsku problematiku“. V horšom prípade 
(väčšinou) tieto podmienky (stavebnotechnickodispozičné, identifikácia, posúdenie 
a kategorizácia faktorov práce a pracovného prostredia) ostanú bokom, bez 
najmenšieho záujmu pracovníkov, vykonávajúcich štátny zdravotný dozor 
v prevádzke. Legislatíva, odborné postupy pre riešenie zásadných ohrození zdravia 
a života pracovníkov existujú, v praxi sa však kontrolujú a vyžadujú (informovane 
a fundovane) len občas a nedôsledne. Pokiaľ sa súčasné verejné zdravotníctvo 
nevymaní z hľadania si dôvodov, prečo neposudzovať aj pracovné podmienky a s tým 
súvisiace „papierové“ podklady, s evidenciou a následným riešením nedostatkov 
v materiáloch „takto kvalitne vypracovaných“, potom  sa nikdy nedostaneme na 
úroveň, ktorá bude znamenať kvalitatívne vyššiu starostlivosť o pracovníkov 
prostredníctvom odborne zdatných osôb, ktoré budú vedieť vypracovať kvalitné 
podklady v ochrane a podpore zdravia pri práci, budú vedieť svoje výsledky obhájiť, 
čím sa ochrana a podpora zdravia pracovníkov posunie na vyšší level. Ak kvalitu, 
spôsob a odborný puvoár obchodných partnerov zamestnávateľov a živnostníkov 
(vykonávajúcich zdravotný dohľad) nebudeme kontrolovať a z nesprávnych až zlých 
výsledkov nebudeme vyvodzovať dôsledky (ustanovené zákonom 355/2007), pôjde 
len o drahú, v podstate zbytočnú službu, ktorá nebude/nie je prínosom a toľko 
očakávanou a potrebnou formou pomoci pre zamestnávateľov v oblasti, ktorá svojou 
dynamikou v oblasti legislatívy a odborných poznatkov sa vyrovná a možno aj 
predstihne väčšinu ostatných oblastí hospodárstva a odborností. Zostáva a zostane 
biznisom pre ľudí, ktorí sú presvedčení, že problematiku ovládajú. Nakoľko však páky 
orgánov verejného zdravotníctva na ich „pacifikáciu“ sú veľmi obmedzené až žiadne, 
tento ich pocit sa stáva realitou. A práve odborné a erudované postupy odborne 
spôsobilých a zdatných pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva, nielen 
príslušných orgánov verejného zdravotníctva, v podstate vychádzajú na posmech, 
pretože pre svoje angažovanie sa pre zlepšenie služby pracovníkom nemajú 
adekvátnu, alebo žiadnu morálnu, legislatívnu ani politickú podporu.  

 
Od roku 2011 sa na oddeleniach PPLaT v Slovenskej republike používa nový štatisticko-
informačný PC program ASTR. Program umožňuje evidovať právne subjekty, pracoviská, 
vykonávané práce/profesie, faktory práce a pracovného prostredia pre 3. a 4. kategóriu 
rizikových prác, 1. a 2. kategóriu prác, prešetrované podozrenia na profesionálne poškodenia 
zdravia, priznané choroby z povolania, všetky vykonávané činnosti na oddeleniach so 
štatistickým spracovaním a výstupmi do požadovaných formátov, výstupov pre potreby 
celoštátnych sledovaní, ako aj regionálnych analýz a rozborov existujúcej situácie. Databázu 
autori obsahovo zosúladili s platnými právnymi predpismi na ochranu zdravia pri práci, 
flexibilita riešenia umožňuje napojenie získaných individuálnych údajov do jednotného 
zdravotníckeho informačného systému. Databáza je neustále inovovaná a udržiavaná 
v súlade s platnou legislatívou a potrebami praxe. 
Podľa pripomienok a poznatkov, vyplývajúcich z praktického využívania programu ASTR, sa 
tento priebežne inovuje a vylepšuje, do 31.12.2016 bola distribuovaná verzia aktualizácie 
5_8.  
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Okrem iných funkcií umožňuje plnohodnotne viesť evidenciu prevádzkovateľov 
a vykonávaných prác v členení: 

Podnik 
Závod 
Pracovisko 
Profesia 
Faktor 
Kategória 

podľa platných číselníkov Štatistického úradu SR v kategórii 1. – 4. Práve tento program ASTR 
je platformou na doplnenie evidencie prác v 2. (resp. 1.) kategórii tak, aby bolo možné 
cielene vykonávať štátny zdravotný dozor spolu s ďalšími preventívnymi aktivitami 
poradensko-špecializovanými napr. podľa § 11 zákona č. 355/2007 (špecializované úlohy VZ). 
 

 
Graf č. 3 
Trend počtu zamestnancov vyhlásených v 3. a  4. kategórii rizikových prác v regióne Turiec v rokoch 1994 – 
2016 (4, 5) 

 
Ako je zrejmé z grafu č. 3, počty rizikových prác v okrese Martin a Turčianske Teplice majú 
nie síce dramatický, ale stály klesajúci trend. 
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Graf č. 4  
Trend počtu prešetrovaných CHzP v regióne Turiec v rokoch 1992 - 2016 (4, 5) 

 
Trendová krivka prešetrovaných podozrení na CHzP na prvý pohľad takisto svedčí o poklese 
počtov v relatívnom vyjadrení. Absolútne, pokiaľ porovnáme podmienky v bývalých 
strojárňach (ZTS TEES Martin) s počtami podozrení na CHzP s dnešným stavom (vrátane 
počtov vyhlásených rizikových prác), nemožno o spokojnosti vôbec uvažovať. 
 

 
 
Graf č. 5  
Trend počtu priznaných ochorení v regióne Turiec v rokoch 1992 - 2016 (4, 5) 
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Graf priznaných chorôb z povolania kopíruje stav v prešetrovaných podozreniach na 
profesionálne poškodenie zdravia.  
 
Tab. č. 1  
Prešetrované a priznané CHzP podľa kategórie prác, RÚVZ Martin - v rokoch 2012 – 2016 (4, 5) 

 

 
 
 

 
Graf č. 6  
Prešetrované CHzP podľa kategórie prác, RÚVZ Martin - v rokoch 2012 – 2016  (4, 5) 

 

 
Graf č. 7  
Priznané CHzP podľa kategórie prác, RÚVZ Martin - v rokoch 2012 – 2016  (4, 5) 
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V SR bolo v roku 2015 podľa Štatistického úradu SR priznaných 53,4 % chorôb z povolania 
v 2. kategórii prác. 
 
Pokiaľ sa však podrobnejšie začneme venovať kategóriám prác, v ktorých boli prešetrované 
a priznané choroby z povolania v regióne Turiec, dostávame alarmujúce výsledky. 
Z praktického pohľadu nie je v uvádzanom zistení nič neočakávané, ani nové. Vzhľadom 
k nekonsolidovanej situácii vo verejnom zdravotníctve, ustanoveniam platnej legislatívy je 
zrejmé, že trvalá „starostlivosť“ odborných pracovníkov oddelení PPLaT RÚVZ v SR prináša 
ovocie. Firmy s vyhlásenými rizikovými prácami sú dozorované (mali by byť) aspoň 1 x ročne. 
Kontrolujú sa pracovné podmienky, výsledky objektivizácií, výsledky preventívnych 
lekárskych prehliadok (posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu). Vzhľadom 
k finančným suchotinám a personálnemu podvyživeniu verejného zdravotníctva v SR na 
iniciatívne riešenie problematiky 1. a 2. kategórie prác, pokiaľ konkrétne povinnosti 
v súvislosti s informovaním orgánu verejného zdravotníctva nemá legislatívne zakotvené 
právny subjekt, „neprácarske“ zložky RÚVZ-ov pracovnolekársku problematiku neriešia (ani 
okrajovo), je situácia taká, ako sa dalo očakávať. Vydávanie rozhodnutí orgánmi verejného 
zdravotníctva na uvedenie všetkých možných a nemožných priestorov do prevádzky, 
schvaľovanie všetkých prevádzkových poriadkov uvedený problém, ani trend nezvrátia. Je 
nutné zásadne prehodnotiť postoj verejného zdravotníctva voči právnym subjektom 
s dôrazom na primárnu prevenciu, informovanie a výchovu, ako prvotný. Pokiaľ uvedený 
postup zlyhá, až vtedy by mali nastúpiť „donucovacie prostriedky“, vrátane obmedzení 
výkonu prác a činností, sankcií až zákazu činností a prevádzkovania. Predpokladom pre 
uvažovanie nad takto modifikovanou úlohou verejného zdravotníctva v spoločnosti (a jej 
rozsahom) by mohla byť práve elektronická evidencia prác aj v 1. a 2. kategórii so 
zadefinovaním a uplatňovaním adekvátnych následných postupov v praxi verejného 
zdravotníctva v SR. 
 
Zdravie je len jedno, nie vždy sa dá a nie každý si ho môže kúpiť. Z hľadiska dlhodobej 
ekonomickej stratégie štátnej politiky je /mala by byť (aj vo verejnom zdravotníctve) 
zachovanie dobrého zdravia aktívne pracujúcej populácie priorita č.1. 
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